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  בסיעתא דשמיא הקדמת העורך  
  

ועבדו בני : מזמור שיר חֻנכת הבית: זאת חֻנכת המזבח אחרי המשח אותו
: ישראל כהניא ְוֵלָוֵיא ושאר בני גלותא חֻנכת בית אלהא דנה בחדוה

ובחֻנכת חומת ירושַלם בקׁשו את הלוים מכל מקומותם להביאם 
 נבלים לירושָלִם לעׂשות חנכה ושמחה ובתודות ובשיר מצלתים

  .ובכנרות
  

ובזה באנו לברך על המוגמר ישתבח שמו של מלך מלכי המלכים 
ה שריחם וחמל עלינו וביטל הגזירה מעל הבית הזה בית "הקב

רבינו הרב אברהם אבואלעפיה והפך הבית הזה מזבח לייחוד 
ועוד במהרה  נעלה . קודשא בריך הוא ושכינתא וכל עם ישראל

  ונקריב הקורבנות בשירים  ובמחולות , בחומות
  .כי מציון תצא תורה ודבר יהוה מירושלם

  
כמו שעלו על מזבח הדפוס , ויהי רצון מלפני מלך מלכי המלכים

כל אלו הכתבים תרי עשר כרכים יעלו במהרה מן המחשכים יתר 
ובמהרה יבוא , הכתבים להשלים המכתבים ולהחלים המתנבאים

  .גואל ויפדה את ישראל
  

ובצהלה באנו לבשר את הבשורה הנה העלנו בחיל ורעדה בשמחה 
על הדפוס כל הכתבים שניתן היה להעלות מן כתבי המחבר 
נשארו פירורים כמו ספר הגאולה משובש מאד וחסר יתר על 

  . ובמהרה שהתגלו אוצרות נוספים נשוב למלאכה, הקיים
  

בכרך זה צירפנו שלשה ספרים חסרים ומשובשים אך מכיון שכל 
  . נה שראוי להתכבד בה הבאנו אותם לפניכםאחד מהם מכיל מ

  
ספר החשק שרבינו מחשיב אותו מאד נמצא ממנו כתב יד אחד 

. נראה שחסר כשליש ממנו והשבושים בו רבים ומרובים. בלבד
וכשבאנו לתקן דהיינו להכניס את , ישנם טעויות סופר אין ספור

הטעות בסוגרים עגולות ולהביא את הנראה לדעתנו בסוגרים 
לכן . ובעות נראה הדף כשדה קרב מוטל חללים בכל עברמר

ולידה בטור הרחב , החלטנו להביא את גרסת כתב היד בטור צר
עדין ישנם . הגרסא המתוקנת עד כפי שידינו ושכלנו עמד לנו

נראה לפעמים , מילים ואפילו קטעים תמוהים ובלתי מובנים
מעיני שחסר משפטים או קטעים שלמים או שהושמטו או שנעלמו 

  .כמובן שהכל בידי ההשגחה, הסופר
  

לפי חלוקתו , שגם הוא נמצא בכתב יד אחד בלבד" המלמד"ספר 
ב ונראה שהוא השער "לשערים השער האחרון בכתב היד הוא ל

ה וכל יתר "אך הספר מתחיל משער כ. האחרון של הספר
חוץ מסגנון כתיבתו של רבינו יש . ה אינם"השערים עד שער כ
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ן ברור שזהו אחד מכתביו כי בגוף הספר הנשאר לנו עוד סימ
  ".גט השמות"מזכיר רבינו את ספרו 

  
ועד לרגעים . גם הוא חסר" מפתח הרעיון"החיבור השלישי הוא 

מצאתי רק כתב יד אחד שעל , ממש של ההגהה הסופית של הספר
וברצון ההשגחה גיליתי כתב יד נוסף שבו . פיו ערכתי את הספר
ד "מעמוד ל, יו חסרים בכתב היד הראשוןמצאתי כמה דפים שה

בכל מקום . ה מהכתב השני"ה כל זה נוסף בע"עד עמוד מ
או , סימן שבכתב היד(..) שציינתי סוגרים ונקודות בתוכו כזה 

הנקודות מראות . או שנמחקו מילים, שלא ניתן לקרוא את הכתוב
בכתב היד השני שיר הפתיחה נראה . כמה מילים שיערתי שחסר

לעומתו בכתב היד הראשון היו , הוא מובא כאן בפניםכפי ש
מה שהתגלה בכתב היד השני בראשי . חסרים שורות רבות

כאן מופיעים . התיבות שמו של רבינו כפי שנוהג הוא ברוב כתביו
. ראשי התיבות בדילוגים והבאנו בסוף השיר את ראשי התיבות

תק אלף בית שהוע"החלק האחרון של חיבור זה הפותח בשורה 
הסגנון .  נמצא רק בכתב היד הראשון,"מספר מפתח הרעיון

. 'עד ע' חלק גדול חסר בין אותיות ו. מזכיר את סגנון המחבר
א ישנה קושיא גדולה שצריכה עיון גדול שהשאירה בי "ובאות ה

  . ספקות אם חלק זה הכן נכתב על ידי רבינו
  

ה ולסיום הודה לשם על החסד שגמל עמדי וזיכני להיות מזכ
  .וכן הודה לחבריי שעזרו לי בהגהות יישר כוחכם. הרבים

  
 העורך
 אמנון גרוס
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  מקור- ספר החשק
המשלש   החכמה    מגלה   
: סתריה   מניע   מעגלי   אדיר

חשוקים  הם  וחשק האצילים 
: הביאוני הלום להיות ליועץ
:   שמם חקוק בלבי  תם  ונשלם
: בחסד  האכילוני  פרי  עוץ
:    קדושתו משלישית לעולם

אם : ור  חלקהנפשי  שאלה אלצ
  :ישלא פה או אך נשקתיו
  הקדמה

מפני היום הדיעות האנושות 
משונות זה מזה כשנוי צורות 
פניהם היה צורך הכרחי לתת 

הנתן חמרם ' להם מהשם ית
וצורתם והחינן להם המדע 
מתנות מנהיגות הכלל ומתנות 
מנהיגות הפכו עד אשר יהיה 
סדר קבוע נערך במערכה ישרה 

 מציאות בכל דור ודור כפי
כדור והמתן הכללי לתת ערך 
כללו לפרט אחת מפני אדם 
בדמותינו נמצא והאיש ההוא 

על ברורו כפי מה ' התכני ינ
שיראה הזמן האיש ההוא וזמן 
לפעמים שהיה מלך ונביא 
ולפעמים יזדמן שיהיה נביא 
לבד או מלך לבד ויתכן שיהיה 
לא זה ולא זה אבל יהיה בהם 

יהם כח מתדמה לזה או לזה לשנ
יחד מקום לנו על שעבר נתראה 
היודיע אמיתת המציאות יהיה 
יותר עניו ושפל רוח מזולתו 
והעד אמרו על רבן של כל 

ה והאיש משה עניו "הנביאים ע
מאד מכל האדם אשר על פני 
האדמה מכל מקום אם ירצה 
להשתרר תהיה כעיתו 
בהשתררותו הפך מכונת 

כי כל , המשתררים משאר העם
קש שררה מפני איש זולתו למב

שימשול על העם כארי ואכול 
והוא לבדו מקש שררה כדי 
שיקבלו העם ממנו תורה ומצות 
ויחפוץ שכל העם ידמו לו 

עלמו שנתנה ' בחכמה כמו שנ
התורה והמצוה על ידו ומי יתן 

את ' נביאים כי יתן ה' כל עם ה
רוחו עליהם  וזה הפך מן 
ההמיט המושל שהנה הוא לא 

ום אדם מכל יחפוץ שידמה לו ש
העם והשם יתברך דמה את 
האדם השלם אל עצמו בזה 
שגם הוא יחפוץ להשלים את 
האדם עד שידמה לו וזה החשק 
המשותף עם השפע הנשפע 
מאתו על האדם הביאו להמציאו 
כלים מביאים את האדם לידי 
התדבקותו בו בקלות והספר 
הכתב  הנכתב  בספר והוא יורה  

   המתוקן-ספר החשק 
  

: מניע מעגלי אדיריה, המשלש החכמה מגלה סתריה
: חשוקים הם וחשק האצילים הביאוני הלום להיות ליועץ

: בחסד האכילוני פרי עץ: שמם חקוק בלבי תם ונשלם
אם :  שאלה אל צור חלקהנפשי: קדושתו משלושת לעולם
  :יש לו פה או אף נשקתיו

  
  הקדמה

  
מפני היות הדעות האנושיות משונות זו מזו כשנוי צורות 

היה צורך הכרחי לתת להם מהשם יתברך הנותן , פניהם
מתנות מנהיגות הכלל , חמרם וצורתם והחונן להם המדע

עד אשר יהיה סדר קבוע נערך . ומתנות מנהיגות הפכו
והמתן . ה בכל דור ודור כפי מציאות הדורבמערכה ישר

הכללי לתת ערך כללי לפרט אחד מבני אדם בדמותינו 
והאיש ההוא התורני יפרש על ברורו כפי מה , נמצא

והאיש ההוא יזדמן לפעמים שיהיה מלך . שיראה הזמן
, ונביא ולפעמים יזדמן שיהיה נביא לבד או מלך לבד

 בהם כח מתדמה אבל יהיה. ויתכן שיהיה לא זה ולא זה
היודע אמיתת המציאות יהיה . לזה או לזה לשניהם יחד

אמרו על רבן של כל , והעד. יותר עניו ושפל רוח מזולתו
והאיש משה ענו מאד מכל האדם אשר "ה "הנביאים ע

 מכל מקום אם ירצה ).'ג' במדבר יב(" על פני האדמה
להשתרר תהיה כוונתו בהשתררותו הפך מכוונת 

כי כל איש זולתו המבקש שררה . ר העםהמשתררים משא
והמבקש . מפני שימשול על העם כארי ואוכל והוא לבדו

ויחפוץ שכל , שררה כדי שיקבלו העם ממנו תורה ומצות
העם ידמו לו בחכמה כמו שנאמר על מי שנתנה התורה 

ומי יתן כל עם יהוה נביאים כי יתן ", והמצוה על ידו
 וזה הפך מן ההדיוט ).'כט' במדבר יא( "יהוה את רוחו עליהם

שהנה הוא לא יחפוץ שידמה לו שום אדם מכל , המושל
והשם יתברך דמה את האדם השלם אל עצמו בזה . העם

וזה . שגם הוא חפץ להשלים את האדם עד שידמה לו
החשק המשותף עם השפע הנשפע מאתו על האדם הביאו 
להמציא כלים מביאים את האדם לידי התדבקותו בו 

הוא יורה על האמת , הספר והכתב הנכתב בספרו. בקלות
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על המים הנמצא והנחשב בלב 
והמציא הלב והמוח במחשבה 
ואלה הם המעשים הטובים 

שהחיצונים הוצרכו ......אשר 
לו ולזולתו למשלים חפצין 

' מפני שהפעמי' החיצונים והב
הוצרכו לו לחשב כל מה 
שיאמר עליו היה והוה ויהיה 
כדי להשלים במחשבה ההיא 
עצמו וזולתו וכל זה ישלם 
במתן תורה הכללים אשר נתן 

דם הראויים לפרט בני א' ה
ואמנם המתן הפרט ' אצלו ית

הוא אשר נקנו משם לכל חי 
מדבר בפרט וממנו נשפע ונהיה 
גם לזולת החי המדבר בעבור 
החי המדבר וכמותינו לפי 
המורגש והמושקל שהדבר הוא 
כן בלא ספק והשם חינן לי מעט 

חפצינו ' מדע ברחמיו הרבים ית
גם אנחנו לו להתדמות לו ולתת 

נמצא הראוי ממדעונו זה ל
לקבלו כאשר הביאנו אליו חשק 
אהבתו בהיות יבוא לחסות בצל 
כנפי השכינה לקבל שום דבר 
מחכמה העליונה ועל כן אני 
הצעיר נעתיאל בן רזיאל בן 
שלי שלויאל וכתבתי ספר זה 
הנקרא ספר החשק לאיש חושק 
חושקוהא סעדיה בר יצחק ועמו 
בחברתו בחור נמשך אחר דעתו 

ר אברהם באי ורצונו יעקב ב
אסקליאה במדינת מסיני הבחור 
הנחמד והנזכר בבואו לבקש 
החכמה חשק נורא חשקה נפשו 
בו ולא מצאתי בכל כלי חפץ 
לתתו לו במתן שאדע שייטב 
בעיניו יותר מזה הספר ועל כן 
קראתיו בשם החושק לאמוץ בו 
החושק אשר בנינו לכבוד השם 

וכאשר נאתון הוכן זה ' ית
רט הזדמן החפץ הטוב לי בפ

עוד גם כן שיועיל לזולתו כמו 
שרמזנו בסוד מציאות כי השפע 
האלוהי הבא על כפינו בכונה 
בריח רבים לקבל טובי כלי 
כונת השפע משופע התמידי וכן 
זה הספר והדומים לו צריך 
להיות בם תחלה התחלת כונה 
מיוחדת והוא למיוחד ומשם 
. תתפשני הכונה על הרבים

גל היו והנה תדע כי כלי המש
מספיקים להמצאת המינים 
הנולדים מהם אך בעבור שהן 
צריכים אל עזר אחר נתן להם 
העזר הראוי וכן כלי המחשבה 
היו מספיקין להשגה אלא מפני 
 שהם  צריכים  אל  עזר המוציא 

  

. והמציא הלב והמוח במחשבה. הנמצא והנחשב בלב
  ...ואלה הם המעשים הטובים אשר

  
  )שתי שורות ריקות(

  
שהחיצונים הוצרכו לו ולזולתו להשלים חפציו ...

מפני שלפעמים הוצרכו לו לחשב כל מה ' והב, החיצונים
להשלים במחשבה כדי , שיאמר עליו היה והוה ויהיה

בכללים , וכל זה נשלם במתן תורה. ההיא עצמו וזולתו
. אשר נתן השם לפרט בני אדם הראויים אצלו יתברך

הוא אשר נתנו השם לכל חי , ואמנם המתן על הפרט
וממנו נשפע ונהיה גם לזולת החי המדבר , מדבר בפרט

. ובדמותו לפי המורגש והמושכל, בעבור החי המדבר
והשם חנן לי מעט מדע ברחמיו . בלא ספקשהדבר הוא כן 
וחפצנו גם אנחנו להתדמות לו ולתת , הרבים יתברך

ממדענו זה לנמצא הראוי לקבלו כאשר הביאנו אליו חשק 
אהבתו ברצותנו לבוא לחסות בצל כנפי השכינה לקבל 

ועל כן אני הצעיר נעתיאל בן . שום דבר מחכמה העליונה
 כתבתי ספר זה ,)שמואל' בגי(בן שלויאל ) אברהם' גימ(רזיאל 

הוא סעדיה בר , לאיש חושק חושקו" החשק"הנקרא ספר 
יעקב , ועמו בחברתו בחור נמשך אחר דעתו ורצונו, יצחק

הבחור הנחמד . בר אברהם באי אסקליאה במדינת מסיני
, והנזכר בבואו לבקש החכמה בחשק נורא חשקה נפשו בי

דע שייטב י חפץ לתתו לו במתן שאולא מצאתי בכל כָל
, ועל כן קראתיו בשם החשק. בעיניו יותר מזה הספר

וכאשר , לאמץ בו החושק אשר בינינו לכבוד השם יתברך
הזדמן עוד גם כן , נתתיו הוכן זה החפץ הטוב לי בפרט

כי השפע , שיועיל לזולתו כמו שרמזנו בסוד מציאות
האלוהי הבא על כפינו בכוונה בכח רבים לקבל טובו בלי 

וכן זה הספר והדומים לו , פע המושפע התמידיכוונת הש
צריך להיות בם תחילה התחלת כוונה מיוחדת והוא 

  . ומשם תתפשט הכוונה על הרבים, למיוחד
  

והנה תדע כי כלי המשגל היו מספיקים להמצאת המינים 
אך בעבור שהן צריכים אל עזר אחר נתן , הנולדים מהם

, פיקין להשגהוכן כלי המחשבה היו מס, להם העזר הראוי
 אלא  מפני   שהם  צריכים  אל  עזר  המציא  להם   השם 
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העוזרים כולם וכן ' להם ה
האיש השלים היה די לעולם אך 
לא ימצא בלא עוזרים ועוד 

תנו לו כל ב נ"יתהווה ויפסד ע
עוזריו והוכנו כוחות אישים 
באישים להמציאו אחר התהוות 
האחד העתיד להפסד כדי שלא 
יחסר בכל דור ודור איש שלם 
אחד או רבים שאם זה היה חסר 
היה המציאות האנושי לבטלה 
ולפיכך הנמצאו הצדיקים 
והחסידים והחכמים והנביאים 
והדומים להם כדי שישלם 
 העולם ובהיות האיש שלם
נשלם כי העולם ובהיות האיש 
הקטן ואני כונתי בספרי זה כי 
להשלים כי העולם הקטן הנזכר 
והדומים לו וחלקתיו לשלשה 
חלקים הנרמזים בחרוזים מפני 
היות כל כונתי כי לדבר בסתרי 
השם הקדוש המשולש באותיות 
המחכים חכמי לב והמביא 
השפע המשכילים בגוף ובנפש 
 ובשכל ובדמות שמש ויריח
וכוכבים וכל חלק וחלק עוד 

חלקים עד היות ' יכלול ג
והקטנים והפרטיים ' החלקים הג

ובחלק הראשון הכללי ' ט
סמנתי לפני הקדמתו זאת נרמז 
על חרוזים ולפני כל הקדמה 
והקדמה שאקדים בכל אחד מן 
החלקים הכלליים אכתוב 

שמות כל ' חמריהם מסומנים בג
ו שמי ושם חבירי ויהיו 

 עם זה בדמות מצורפים זה
החסידים הראשונים וכולם 
ישתנו הסימנים בצרופים לבד 
בדמות שינויי הפכי צורות 
מעכבות צרוף שם הנכבד 
שבהם כונתי לרמוז קצת מדרכי 
צרופיו והם הערה למה שאני בו 
ואולם ידמה סוד הצרוף לחושק 
ולחשוק ולחשק שהוא ייי 
משולש ומיוחד בדמות השכל 
 המסכיל את המשוכל שהוא
דבר אחד בהמצאו בפועל והוא 
בהכבדם לי היותי בכוח והנה 
אנחנו שלשתינו הנרמזים 
בחרוזים והיה במציאות שכלם 
דבר הצפה בצפת שכלינו מן 
הכוח אל הפועל ויהיה נרמז 
בחושק משולש ומיוחד וחשק 
משולש ומיוחד והחושק משולש 
ומיוחד וזה הוא סוד השם 
, בעבורו שהוא כולל את כולם

ישמח ויאמין ומודיע לו והמתין 
כבר את קונו יכין אזניו 
ואותיותיו לכף ורוח יכין ואחר 
  שהקדמתי     זאת       ההקדמה 

וכן האיש השלם היה די לעולם אך לא , העוזרים כולם
כ ניתנו לו כל "ע, ועוד יתהווה ויפסד, ימצא בלא עוזרים

עוזריו והוכנו כוחות אישים באישים להמציאו אחר 
כדי שלא יחסר בכל דור , התהוות האחד העתיד להפסד

שאם זה היה חסר היה , דור איש שלם אחד או רביםו
ולפיכך נמצאו הצדיקים , המציאות האנושי לבטלה

והחסידים והחכמים והנביאים והדומים להם כדי שיושלם 
  . ובהיות האיש שלם נשלם כל העולם הקטן, העולם

  
ואני כוונתי בספרי זה כדי להשלים בו העולם הקטן 

לשה חלקים הנרמזים וחילקתיו לש. הנזכר והדומים לו
בחרוזים מפני היות כל כוונתי בו לדבר בסתרי השם 

והמביא , המחכים חכמי לב, המשולש באותיות, הקדוש
ובדמות שמש , השפע למשכילים בגוף ובנפש ובשכל

חלקים עד ' וכל חלק וחלק עוד יכלול ג. וירח וכוכבים
והחלק . 'והקטנים והפרטיים ט', היות החלקים הכלליים ג

זאת נרמז על , שון הכללי סימנתי לפני הקדמתוהרא
ולפני כל הקדמה והקדמה שאקדים בכל אחד מן . חרוזים

שמות ' אכתוב חבריהם מסומנים בג, החלקים הכלליים
ויהיו מצורפים זה עם זה בדמות , כלומר שמי ושם חברי
ובכולם ישתנו הסימנים בצרופים , החסידים הראשונים

רות מערכות צרוף השם לבד בדמות שינויי הפכי צו
והם . הנכבד שבהם כוונתי לרמוז קצת מדרכי צרופיו

ואולם ידמה סוד הצרוף לחושק , הערה למה שאני בו
י משולש ומיוחד בדמות השכל "ולחשוק ולחשק שהוא יי

, המשכיל את המשוכל שהוא דבר אחד בהמצאו בפועל
  . והוא בהכבדם להיותו בכוח

  
בחרוזים והיה במציאות והנה אנחנו שלשתינו הנרמזים 

. שכלם דבר הצפה ביציאת שכלינו מן הכוח אל הפועל
. ויהיה נרמז בחושק משולש ומיוחד וחשק משולש ומיוחד

והחושק משולש ומיוחד זה הוא סוד השם בעבורו שהוא 
והמבין ישמח ויאמין ומודיע לו כבר את . כולל את כולם

חר שהקדמתי וא. קונו יכין אזניו ואותיותיו לכף ורוח יכין
זאת ההקדמה הראשונה לפני החלק הראשון של 

ואחר כן הוא על . כמו החמדה כוונת החלק, החרוזים
כ שני "ולפני החלקים הקטנים אכתוב ג. החשק הראשון
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  הראשונה  לפני  החלק הראשון 
שר החרוזים כמו החמדה כונת 
החלק ואחר כן הוא על החשק 
הראשון ולפני החלקים הקטנים 

כ  שני   חרוזים "אכתוב  ג
ה הכל לרמוז ולדורות זה  יהי

וזהו השיר האהוב שיר ותכשיר 
ימירה ותימיר צמונתה ותעשיר 

באחד . לבב דש מגודש ומשולש
קבע השם מיוחד ומשפע  

 בפחד  חשוב  שם המפורש

  . חרוזים לרמוז
  

, וזהו העיד האהוב שיר ותכשיר, ולדורות זה יהיה הכל
לבב דש מגודש ומשולש  ,ימירה ותמיר אמונתה ותעשיר

 .אחד קבע השם מיוחד ומשפע בפחד חשוב שם מפורשב
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  מקור
  החלק הראשון

  
השתכל במה שכתוב בספר 

ספרים ומנה ' היצירה על עניין ג
ספרי הנזכרים ' שלשה פעמים ג

שם ותמצאם עולים שלש מאות 
שמות הקדש אשר ' אמות והנם ג

מהם החכמה נשפעה והבינה 
 וכל מה שתמצא מהם נאצלה

בשום ספר מהספרים מעניין 
ידיעה זה ראוי שתעיין בה בשכל 
זך עד שתשוב בעדה מחשבתך 
שכלית משגת ויודעת החושק 
האנושי הבא מאצילות משפע 
האלהי להחזיר אליו שפעי 
להכירו בכלי המחשבה כהכיר 
העינים את האור המורגש בכוח 
האור המאיר עליהם שכך נאמר 

כי עמך מקור על זה ברמז כתוב 
חיים באורך נראה אור והדבר 
המביא לידי המעלה העליונה 
בקלות הוא אור כפול שהוא 
מקור חיים כפול מורה על סוד 
זהרזרית האותיות אשר בהם 
יתגלו רזי תורה והם מגלים 
המסתר ועל סודם נחלק זה 

חלקים הנזכרים בו ' הספר לג
והנה ' ב'והנה אור מרובע בהם ג

ים אשר שמו שם חשוק מקור חי
ד כפול "ת יו"ן דל"מיוחד שי
ש בסימנו "ש עיר וקדי"והוא קוד

נלכדות כל עשר ספירות בלימה 
ת תמצא "ומי שיאהב האותיו

ו כפולה "ה אש אהבת"שהחכמ
ו כפול והנה "בם ובם חשק

ב "היסוד כוללים באמת ע
ספירות אשר הם כל המציאות 

מושבעות והם ' משביעות זמן י
בה הכפול יורוך סוד מעשה מרכ

כי הרכבת שם בשם הוא הרכבת 
ה בדמות הרכבת "ה ובינ"חכמ

חמה ולבנה והתהפכות הגלגלים 
יורה על צורת התהפכות 
האותיות ובגלגלים תתחדש 
החכמה במחשבה השכלית 
ותתחייב הבינה לתת דרך 
למשכיל להבין חדושים רבים 
כמו שיתחדשו המתחדשים כלם 
מסיבת גלגול הגלגלים כולם 

ברו פרטי כל החכמות והנה התח
על האותיות ובהם נכללו 
המשפטים הפרטים תורת 
' כלולים בעצמם והסוד שהם ד

רוחנים כפולים דבר בדבר 
פעמים ' מוכפל כמפעליו כתוב ג

חלק ותמצא חצי האותיות כפלם 
ותמצאם כלם וכל חלק כללים בו 
 כי כלל החכמה הוא חלק הוא וכן 

  
  החלק הראשון

  
ספרים ' הסתכל במה שכתוב בספר היצירה על עניין ג

ותמצאם , ספרים הנזכרים שם' ומנה שלשה פעמים ג
שמות הקדש אשר '  והנם ג,עולים שלש מאות אמות

וכל מה , מהם החכמה נשפעה והבינה מהם נאצלה
ראוי , שתמצא בשום ספר מהספרים מעניין ידיעה זו

שתעיין בה בשכל זך עד שתשוב בעדה מחשבתך שכלית 
משגת ויודעת החושק האנושי הבא מאצילות השפע 

, להחזיר אליו שפעו להכירו בכלי המחשבה, האלהי
האור המורגש בכוח האור המאיר כהכיר העינים את 

כי עמך מקור "שכך נאמר על זה ברמז כתוב , עליהם
והדבר המביא לידי ). 'י' תהלים לו( "חיים באורך נראה אור

שהוא מקור , המעלה העליונה בקלות הוא אור כפול
אשר בהם , חיים כפול מורה על סוד זהרורית האותיות

דם נחלק זה ועל סו, יתגלו רזי תורה והם מגלים המסתר
והנה אור מרובע בהם . חלקים הנזכרים בו' הספר לג

ו "אשר שמ, ם"ר חיי"מקו, ק"והנה שם חשו, כ"ג
ש עיר "והוא קוד, ד כפול"ת יו"ן דל"ד שי"מיוח
בסימנו נלכדות כל עשר ספירות בלימה ומי , ש"וקדי

ו כפולה "ה אש אהבת"ת תמצא שהחכמ"שיאהב האותיו
  .ו כפול"ובם חשק, בם

  
ב ספירות אשר הם כל "ה בסוד כלולים באמת עוהנ

והם יורוך סוד , מושבעות' המציאות משביעות זמן י
כי הרכבת שם בשם הוא הרכבת . מעשה מרכבה הכפול

. ה"ה ולבנ"בדמות הרכבת חמ, ה"ה ובינ"חכמ
, והתהפכות הגלגלים יורה על צורת התהפכות האותיות

ייב ותתח, ובגלגלים תתחדש החכמה במחשבה השכלית
כמו , הבינה לתת דרך למשכיל להבין חידושים רבים

שיתחדשו המתחדשים כולם מסיבת גלגול הגלגלים 
, והנה התחברו פרטי כל החכמות על האותיות. כולם

. ובהם נכללו המשפטים הפרטים בצורת כללים בעצמם
רוחניים כפולים דבר בדבר מוכפל ' והסוד שהם ד

, א חצי האותיותותמצ, פעמים חלק' במפעליו וכתוב ג
וכל חלק כלולים בו כל כלל , כפלם ותמצאם כולם
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כלי החכמה חלק ובכל חלק כלל 
, ל חלק כלול בכל בכפלווהנה כ

ל גם בעיון השם "וסודו בקו
כוחת האוזן והעין ובנה חלקו 
ב "והנה השם הנכבד הם ער

ד והם "ל שק"ר ורמזם מק"בק
ם ומדת לילה שסודם "מדת יו

שלשה ספרים המורים על 
החכמה ועל הבינה ועל הדעת 

ל הוא סוד הכלל "וסוד הכפו
ל ומפני שתבין כונתי "ורמזו קה

מסור לך קבלות ת א"בקולו
ידועות מהם שקבלתים מחכמי 
הדור פה אל פה ומהם שקבלתים 
מהספרים הנקראים ספרי 
הקבלה אשר חברום החכמים 
ל "הקדמונים המקובלים ז

בעניינים הנפלאים אשר נזכיר 
' ה ומהם שנתגלו לי מה"בע

בדמות ' יתברך ובאו אלי מהתי
ל והם קבלות עליונות "בתקו

 חשק ולפי שכונתי להוסיף לך
על חשק באלו הדרכים 
המפלאים אכתוב לך מהן מה 
שאירע שאין שם חושק מחושק 
האמת ראוי להיותו ריקם מהם 
ואחל בשם הראשון המביא לידי 

שהכל ' החשק אשר הוא יתע
נשען עליו שהיא כעמוד האמצעי 
עובר מצד אל צד פנים ואחור 

' יתר' וראוי לקרוא שמו יתע
ה כפול וגם ראוי לקרא עמוד עונ

לכאן והנה השם הנקרא שם הן 
' ב הנכתב במכתב שליש מן ג"ע

ב אותיות חוץ "פסוקים בו כל כ
שאין בו כלומר שזה השלש ' מג

הוא עצמותו ואינו מקרה נוסף 
ולא משותף אליו והנה , עליו

תדע כי הוא מצורף בצרופים 
מערכות ' רבים ידועים ויש לו בג

נפלאות כמו שיש מערכת 
ורות לגלגלים ולשני המא

ולכוכבים ולמזלות והם מדרכים 
הנקראים בקבלה סוד העיבור 
ויש להם התחלות ידועות 
ומערכות נמשכות כסדר ויש 
להם גלגולים רבים והנה לך סוד 
מערכת השם הנכבד והנורא 

קטן ' כאשר קבלוהו סוד חלק א
מזוג מזג ותן מים ביין ' סימנו א

וגלגל סוד שמאל מיש לאין שאל 
לקין ותראה ימין בשם מאיר 

אור אמת עין בעין זה החלק 
הקטן הוא ראשון לכל הקטנים 

ה "תחילה כשורה ז' כתוב זה הש
משולש כצורה זו שהיא צורתו 
הראשונה ותבין ממנו סודות 

        אלהיות וזהוא
  ה "ה  ימ"ה  אל"ל  אכ"ס  עמ"וי

וכן כלי החכמה חלק ובכל חלק , א"החכמה הוא חלק הו
ל "וסודו בקו, ו"ל בכפל"ל בכ"ק כלו"כלל והנה כל חל

והנה , ן והנה חלקו"ן ובעי"ם באז"ן השם בכוח"גם בעיו
והם , ד"ל שק"ר ורמזם מק"ב בק"השם הנכבד הם ער

ומדת לילה שסודם שלשה ספרים המורים על ם "מדת יו
   .ועל הדעת, ועל הבינה, ה"החכמ

  
ומפני שתבין . ל"ל הוא סוד הכלל ורמזו קה"וסוד הכפ

מהם , ת ידועות"ת אמסור לך קבלו"כוונתי בקלו
ומהם שקבלתים , שקבלתים מחכמי הדור פה אל פה

מהספרים הנקראים ספרי הקבלה אשר חברום החכמים 
ל בעניינים הנפלאים אשר נזכיר "ובלים זהקדמונים המק

יתברך ' יתברך ובאו אלי מה' ומהם שנתגלו לי מה, ה"בע
ולפי שכונתי . ת עליונות"ל והם קבלו"ת קו"בדמות ב

, להוסיף לך חשק על חשק באלו הדרכים המופלאים
שאין שם חושק מחושק , אכתוב לך מהן מה שאדע

אשון ואחל בשם הר, האמת ראוי להיותו ריקם מהם
המביא לידי החשק אשר הוא יתעלה שהכל נשען עליו 
, שהוא כעמוד האמצעי עובר מצד אל צד פנים ואחור

וראוי לקרוא שמו יתעלה יתברך כפול וגם ראוי לקרא 
  .עמוד עונה לכאן

  
הנכתב במכתב שליש מן , ב"והנה השם הנקרא שם בן ע

כלומר , שאין בו' ב אותיות חוץ מג"פסוקים בו כל כ' ג
ולא , זה השלש הוא עצמותו ואינו מקרה נוסף עליוש

והנה תדע כי הוא מצורף בצרופים רבים . משותף אליו
כמו שיש מערכת , כ מערכות נפלאות"ויש לו ג, ידועים
והם , ולשני המאורות ולכוכבים ולמזלות, לגלגלים

ויש להם , מדרכים הנקראים בקבלה סוד העיבור
סדר ויש להם התחלות ידועות ומערכות נמשכות כ

והנה לך סוד מערכת השם הנכבד והנורא . גלגולים רבים
  .כאשר קבלנוהו

  
וגלגל . מזוג מזג ותן מים ביין-'קטן סימנו א' חלק אסוד 

. שאל ימין בשם מאיר לקין. סוד שמאל מיש לאין
  .ותראה אור אמת עין בעין
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א "י שר"ח נה"נ ימ"כ לפ"הל
ב "מ וי"ר יח"ה אח"י לכמ"לו
ב "י מו"צרמ "ח נה"י נמ"אב
ה "י נו"ו יה"ר אל"ה יש"מ חנ"ינ
ו "י לה"ת הל"א רא"כ וי"חש
ל "ב לה"ל זה"ז הא"ק רב"לא
ע "י דו"ה את"ט מש"ה וי"יל
מ "ת הי"ו הא"ב יה"י ול"לה
ל "ב לה"ע זה"ר ימ"ו חק"בר
ר "מ לה"ת הי"ש מא"ל וי"י

הנה נשלמה זה  ם"ה מי"ו עו"בה
הדרך הראשונה של השם 

המערכה במערכתה הישרה והיא 
הראשונה המקובלת וממנה 
המערכה השניית ומן השניית 
השלישית עד הפוך כל 
מערכותיו המשולשות היוצאות 

ג כמו שתאמר "זה מזה כ
שהתחיל ויסע מלא האלה וכולם 
תוליכם כן עד הסוף קבלנו 
בדרכיו כי אם שלש צורות 
נערכות השמים הן אלו הנזכרות 
שהן ראשיות במערכות השלש 

רבוע וסודם ולמערכות ה
ארבעה , ה"בראשית שלש

' ד'ג'שלשה בדמות שלשה ב
והנה סודו בשני ראשים ' ת'ר'פ'כ

בראשי שנים בראש שמיני 
שסודו של ראשית מלאכת 
' המעשה אשר התגלגל הדבר מז

ובא יום שמיני כדמות יום ' לז
ראשון והוא שמיני והוא אחר 

ו ביום "ובגלגול עוד בא יום ט
י אחד שוה לראשון ולשמינ

ה ועוד בא "וסימן של שהם אהי
ה "ח וי"יום כדמות ראשון אי

ב "ב בכ"ב ומורכבים כ"והנם כ
ם ובזה הצורה "וסודם בי

מתגלגלים כל הראשים בסימני 
כל שבוע עד תשלום השבועות 
ואמנם סימני עשרה סופיהם הם 

ח ורמזם ובחרת "א כ"ד כ"י' ז
ימי ' בחיים חשוב עוד כאלו הם ז

ורבעם ' ז'ו'ה'ד'ג'ב'בראשית הם א
אחר שתמנה מספרם הכללי 
שהוא הנקי פשוט ותמצא הפשוט 

והוא בכלל כל ימי , ח"בכללו כ
השבועות הארבעה הנקראים 

ח ימים והוא כלל "חדש שהם כ
ח "ועוד רבעם ויעלה רבועם קמ

ח "ח תמצ אם קס"בדם עד כ
והוא המספר הכולל כל שעות 

ם "ם ה"ן יו"השבוע וסודם זי
 עקבם ועגלם ם היו ועוד"זמני

ד עם "בדרך זה יעלו כולם תשפ
ע "ח יעלו תתקנ"ב ועם כו"קי

וסוד שביעותם בקבלה קלה 
ה באופן ודע "ם ובליל"אחבק ביו

 שקבלנו    בשם    הזה    מערכה 

כתוב זה השם . זה החלק הקטן הוא ראשון לכל הקטנים
משולש כצורה זו שהיא צורתו , ה"זתחילה כשורה 

  :הראשונה ותבין ממנו סודות אלהיות וזה הוא
       

  ויס   עמל   אכה   אלה   ימה   הלכ   לפנ   ימח   נהי   שרא   לוי   לכמ
 אחר   יהמ   ויס   עעמ   ודה   עננ   מפנ   יהמ   ויע   מדמ   אחר   יהמ

  
   ינמ   חנה    ישר   אלו   יהי   הענויב    אבי   נמח   נהמ   צרי   מוב   

 נוה   חשכ   ויא   ראת   הלי   להו   לאק   רבז    האל   זהכ   להל   ילה
  

  ויט   משה   אתי   דוע   להי   מוי    ולכ    יהו   האת   הימ   ברו   חקד
  ימע   זהכ   להל   ילה   ויש   מאת   הימ   לחר   בהו   יבק   עוה   מימ

  
שלמה זו הדרך הראשונה של השם במערכתו הנה נ

וממנה . הישרה והיא המערכה הראשונה המקובלת
עד הפוך כל , המערכה השנית ומן השנית השלישית

כמו . כ"היוצאות זה מזה ג, מערכותיו המשולשות
וכולם תוליכם , "ויסע מלאך האלהים"שתאמר שהתחיל 

 קבלנו בדרכיו כי אם שלש צורות נערכות. כן עד הסוף
שהן ראשיות במערכות השלש , בשמים הן אלו הנזכרות

ה "ארבע, ת שלשה"וסודם בראשי. ולמערכות הרבוע
י "והנה סודו בשנ. 'ת'ר'פ'כ' ד'ג'ה בדמות שלשה ב"שלש
שסודו של . י"ש שמינ"ם ברא"י שני"ם בראש"ראשי
', לז' ה אשר התגלגל הדבר מז"ת המעש"ת מלאכ"ראשי

. ון והוא שמיני והוא אחדובא יום שמיני בדמות יום ראש
ו ביום אחד שוה לראשון "ובגלגול עוד בא יום ט

ועוד בא יום בדמות , ה"וסימן שלהם אהי, ולשמיני
ב "ב בכ"ב ומורכבים כ"והנם כ, ה"ח וי"ראשון אי
ובזה הצורה מתגלגלים כל הראשים , ם"וסודם בי

ואמנם סימני . בסימני כל שבוע עד תשלום השבועות
, ם"ח ורמזם ובחרת בחיי"א כ"ד כ"י' סופיהם הם ז

' ז'ו'ה'ד'ג'ב'ימי בראשית הם א' חשוב עוד כאלו הם ז
ורבעם אחר שתמנה מספרם הכללי שהוא הנקי פשוט 

והוא בכלל כל ימי השבועות , ח"ותמצא הפשוט בכללו כ
, ח ימים והוא כלל"שהם כ, הארבעה הנקראים חדש

צאם ח תמ"מ חברם עוד כ"ועוד רבעם ויעלה רבועם ק
ן "וסודם זי, ח והוא המספר הכולל כל שעות השבוע"קס
ועוד עקבם ועגלם בדרך זה יעלו , ם היו"ם זמני"ם ה"יו

וסוד , ע"ח יעלו תתקנ"ב ועם כו"ד עם קי"כולם תשפ
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שלישית והיא מערכת העיגול 
ועיין בטוב בם ואם תמצא שום 
טעות סופר או שגיאה בם תקנם 
אחר רוב עיון כי הסופרים 

ין וגורעין ואין טעות נמצא מוסיפ
עם רוב עיון אמנם או הדרך 
המעוגלת להצורות רבות 
ולצורה תולדתה חכמה אך יש 
דרך למי שצורה להזכיר זה 
השם הנכבד שיזכירוהו בקדושה 
ו "ובטהרה והוא שיזכירוהו וה

ם  ויכוין לכל אות "ט על"י סי"יל
שמזכיר לומר לפניה דברים 
שהם עיקר השם והם שלושה 

ללים כל שם ושם ואלה הם שכו
שלשתם ראש תוך סוף ויאמר 
ראש הראש באימה וברעדה 
משותפות עם שמחה שכלית או 
ראש התוך או ראש הסוף לפי 
מציאות האות או יאמר תוך 

או , הראש תוך התוך תוך הוסיף
יאמר סוף סוף התוך סוף הסוף 
ולא יפרד מגלגול שלשה דברים 

הפסוקים ' אלו המורים על ג
ש "ר א"ם שסודם סתהמדברי

ו והנה אש כופו עוד בלשון "כופ
יון מדע גם בלשון לעז כופו הוא 

ומספרם כף זכות , אש בעצמו
וכף חובה בעלי צורה ובכללם 

כלומר אור , ו"ר ס"תכשף או
ז שש כנפים ארבע ארבע "גנו

ב כלומר "כנפים שש והכל בע
ל בחסד ועליך שתדע "בגלגו

הדברים המתגללים ' שאלה הג
ב שמות " שם ושם מן עעם כל

שהם מושפעות להשפיע עליו 
י "ר פר"שפע חכמה שהוא ש

המחשבה ושפע בינה שהוא פרי 
חכמה ומחשבה ודעת שהוא פרי 

כל אלה הדברים  בינה וחכמה
נשפעים מן השכל הפועל 
המודיע לאדם אמתת מהות עצמו 
באמצעית צרוף האותיות 
והזכרת השמות בלא ספק עד 

שכל שישוב האדם במדרגת ה
להיותו דבק בו בחיי העולם הזה 
כפי כוחו וכחיי העולם הבא כפי 
השגתו ועל זה אני מעוררך אל 
צורת ההזכרה ואל חכמתה עד 
ה "שלא תחסר ממך כוחה בע

ושים לבך להבין ולהבחין כל מה 
ביארנו אליך בעניין הנה כל עת 
אשר תרצה להזכיר שם משמות 

עם כל ' הקדש או שם בן ד
ב שהוא "בן ינקודיו או שם 

' משולש המרובע כלומר שהם ג
ב "או שם בן י' פעמים שם בן ד
ב שמות שלמים "שהוא עוד י

 ומצורפים   וגם   יקרא   משולש 

  .ה באופן"ם ובליל"שביעותם בקבלה קלה אחבק ביו
  

ודע שקבלנו בשם הזה מערכה שלישית והיא מערכת 
ואם תמצא שום טעות סופר או , םועיין בטוב ב, העיגול

כי הסופרים מוסיפין , שגיאה בם תקנם אחר רוב עיון
אמנם זו הדרך . וגורעין ואין טעות נמצא עם רוב עיון

אך , המעוגלת לה צורות רבות ולצורה תולדתה חכמה
יש דרך למי שרוצה להזכיר זה השם הנכבד שיזכירוהו 

ם "ט על" סיי"ו יל"וה, בקדושה ובטהרה והוא שיזכירוהו
ויכוון לכל אות שמזכיר לומר לפניה דברים שהם עיקר 
השם והם שלושה שכוללים כל שם ושם ואלה הם 

  ,  שלשתם
  .סוף, תוך, ראש

  
משותפת עם שמחה , ויאמר ראש הראש באימה וברעדה

. או ראש התוך או ראש הסוף לפי מציאות האות, שכלית
אמר סוף או י. או יאמר תוך הראש תוך התוך תוך הסוף

ולא יפרד מגלגול שלשה , הראש סוף התוך סוף הסוף
שסודם , הפסוקים המדברים' דברים אלו המורים על ג

, והנה אש כופו הוא בלשון יון מדע. ו"ש כופ"ר א"סת
ת "ף זכו"ומספרם כ, גם בלשון לעז כופו הוא אש בעצמו

, ו"ר ס"ה בעלי צורה ובכללם תכשף או"ף חוב"וכ
 ארבע ארבע )'ו' יחזקאל א( "שש כנפים". ז"כלומר אור גנו

ועליך . ד"בחס, ל"ב כלומר בגלגו"והכל בע. כנפים שש
הדברים המתגללים עם כל שם ושם מן ' שתדע שאלה הג

, שהם מושפעות להשפיע עליו שפע חכמה, ב שמות"ע
, ושפע בינה שהוא פרי חכמה, שהוא שר פרי המחשבה

לה הדברים כל א .ומחשבה ודעת שהוא פרי בינה וחכמה
נשפעים מן השכל הפועל המודיע לאדם אמיתת מהות 
עצמו באמצעות צרוף האותיות והזכרת השמות בלא 

עד שישוב האדם במדרגת השכל להיותו דבק בו , ספק
ובחיי העולם הבא כפי , בחיי העולם הזה כפי כוחו

  . השגתו
  

ועל זה אני מעוררך אל צורת ההזכרה ואל חכמתה עד 
ושים לבך להבין ולהבחין . ה"וחה בעשלא תחסר ממך כ

הנה כל עת אשר תרצה . כל מה ביארנו אליך בעניין
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ב שהוא "ומרובע או שם בן מ
ד והוא מתגלגל על "משולש י

ב "ו או שם בן ע"ג שהוא ז"סוד י
ו על דרך "הנזכר היוצא מן כ

התוספת כמו שאודיעך כל אלה 
כים בעזרת לפנים אתה הדר

צריך להכין עצמך מהכנה 
הראויה לזה החכמה הנבואית 
האלוקית והיא זו הקדמה בידוע 
שהאדם בטבעו אוהב בעניני 
העולם הזה הרבה בחושק אמיץ 
מפני שעליהם נתגדל ובם רואה 
המעלות הרבות האנושיות זו על 
זה וטבע חשקו מבקש ממנו 
שישתדל להשיגם בכל יכלתו 

 ולילה עליהם אולי ויטרח יום
ישיג מהם מעט או רב כמו 
שרואה שהשיג מהם זולתו 
שהוא בעיניו פחות ממנו או 
מעולה ממנו שכל אדם משער 
עצמו אל זולתו והנה השיעור 
משולש בחלקיו הקצוות והם מי 
שהוא למעלה מן המשער בקצה 
האחד מן המעלה בדבר מן 
הדברים ומי שהוא בקצה 
האחרון של הפחיתות בדבר 
ההוא בעצמו כלומר בימינו ומי 
שאמר שהוא תוך הקצוות בשוי 
מכריע בנתים אצלו והוא אשר 
הוא כמוהו בענין ההוא ואין ספק 
שאין בטבע תאות בני אדם 
להיותם חושקים דבר שהוא 
אצלם פחיתו אצל מה שהם בו 
אם אין בדבר ההוא הנכתב 
תועלת רב או מעט או הנאה רבה 
או מעוטה כי התאוה יש לה 
שמות הרבה וכולם מורים ענין 
כגון רצון וכונה ובחירה ואהבה 
וחושק וכיוצא בהן וכל אלה 
הכללים בשם החושק שהוא כתר 
עליון לכולם שאלמלא 
ההשתוקקות הרב שהוא החושק 
והוא הקצה האחרון של התאוה 
והקצה הראשון לההוא החיצון 
והשאר כולם אמצעיים בין הרוב 
והמיעוט הנה לא היה האדם 

תעורר במחשבתו להתנועע כדי ה
להשיג השגה מההשגות גופניות 
או רוחניות ואם כן זה מופת 
שהמניע הראשון הקרוב 
למחשבה והמעורר תנועתה 
לבקש המבוקש הוא הרצון 
והמחשבה שניהם דבר אחד כי 
לא יפרד זה מזה ולא ימצא זה 
בלא זה אלא שאנו יודעין 
שהרצון מתעלה בכל מעלותיו 

מעלת החושק עד שהגיעו אל 
שהוא תכליתו וגם לחושק 
 בעצמו  מדרגות אין קץ הנה הוא 

עם כל נקודיו או ' להזכיר שם משמות הקדש או שם בן ד
' כלומר שהם ג, ב שהוא משולש ומרובע"שם בן י

ב שמות "ב שהוא עוד י"או שם בן י', פעמים שם בן ד
 שם בן או, שלמים ומצורפים וגם יקרא משולש ומרובע

ג שהוא "ד והוא מתגלגל על סוד י"ב שהוא משולש י"מ
ו על דרך "ב הנזכר היוצא מן כ"או שם בן ע, ו"ז

כמו שאודיעך כל אלה הדרכים לפנים בעזרת , התוספת
אתה צריך להכין עצמך ההכנה הראויה לזאת החכמה . 'ה

  . הנבואית האלוהית והיא זו
  

  הקדמה
עולם הזה הרבה בידוע שהאדם בטבעו אוהב ענייני ה

ובם רואה המעלות . מפני שעליהם נתגדל, בחשק אמיץ
וטבע חשקו מבקש ממנו , הרבות האנושיות זו על זו
ויטרח יום ולילה עליהם , שישתדל להשיגם בכל יכלתו
כמו שרואה שהשיג מהם . אולי ישיג מהם מעט או רב

שכל , זולתו שהוא בעיניו פחות ממנו או מעולה ממנו
והנה השיעור משולש . ו אל זולתואדם משער עצמ
והם מי שהוא למעלה מן המשער בקצה , בחלקיו הקצוות

ומי שהוא בקצה , האחד מן המעלה בדבר מן הדברים
כלומר , האחרון של הפחיתות בדבר ההוא בעצמו

מכריע , ומי שאמר שהוא תוך הקצוות בשווי, בימינו
 ואין. והוא אשר הוא כמוהו בעניין ההוא, בנתים אצלו

ספק שאין בטבע תאות בני אדם להיותם חושקים דבר 
שהוא אצלם פחיתות אצל מה שהם בו אם אין בדבר 
ההוא הנכתב תועלת רב או מעט או הנאה רבה או 

כי התאוה יש לה שמות הרבה וכולם מורים . מעוטה
כגון רצון וכוונה ובחירה ואהבה וחשק וכיוצא , עניין
הוא כתר עליון וכל אלה הכלולים בשם החושק ש. בהן

שאלמלא ההשתוקקות הרב שהוא החושק והוא , לכולם
והקצה הראשון לההוא , הקצה האחרון של התאוה

הנה , החיצון והשאר כולם אמצעיים בין הרוב והמיעוט
לא היה האדם מתעורר במחשבתו להתנועע כדי להשיג 

  . השגה מההשגות גופניות או רוחניות
  

הקרוב למחשבה ואם כן זה מופת שהמניע הראשון 
הוא הרצון והמחשבה , והמעורר תנועתה לבקש המבוקש
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כצורה למעלות המחשבה 
מראשיתה שהוא החשבון ועד 
תכליתה שהוא השכל והמשכיל 
והמשוכל כאשר הוא המושג 
הנחשב עד היות המחשבה 
המחשבת המציירת ציור 
האותיות המצוירות המושכלות 
הנחשבות מחשבות שכליות 

שהם הצורות מלאה אותיות 
האמתיות מצוירות בצלם ודמות 
כמלאכי השרת שכל אות מראה 
ממראות הנבואה וכן כולם 
זהרורית זכה ואם כן הנה 
האותיות משכן נושא המחשבות 
שהן הספירות והחשבונות וכל 
המדות והשיעורים ובהתגבר 
הרצון עד שובו חשק תכיר 
הנפש החושקת המחשבת את 
הדבר החשוק שהיא המושכל 

וב אז הנפש דבקה בחשקה ותש
דבר אחד דבוק עם חשוקה אשר 
חשקה ברוב חשק וסבת כל זה 
היתה צאת המחשבה לפועל אחר 
היותה בכח ונותן החושק היא 

ם "ה אלהי"האות והוא יהו
ת אשר נאמר עליו אות "צבאו

הוא בצבא שלו והאמצעי 
שבינינו ובינו היא מחשבת 
תורתי הקדושה אשר תתחלתה 

חלתן ותכליתן ב אותיות והת"כ
והם שרשי , אותיות ההעלמה

העפרים הנזכרים שהם בדמות 
שלוש נקודות הקו שהם ראש 
תוך סוף הנזכרים למעלה 
ובצורה הזאת בעצמה תמצא כל 
חושק אנוש גופני עד שאפילו 
הדומם הישב בו טבע בדמות 
חושק אלא שלא הסמכנו לקראת 
שם חשק אבל המשותף עם 

ו באומר' הציור כמאמר השם ית
כי בי חשק ואפלטהו אשגבהו כי 
ידע שמי והרא כן על ציור 
החושק הנקי יודעת השם החשוק 
והוא שהודיענו שמי שיחשוק 
בידיעת שמו הוא אשר חשק בו 
שאין לאדם דרך להשיב חשקו 
זולת שמו ושמו מורה על אמתת 
עצמו לפי מה שאפשר לבעלי 
החומר השכל הזה להשיג ממנו 

הם שמו ואמנם הטבעים ש' ית
חנן השם ' בלתי משיגים אשר לז

דלים נושאי הציורים בכח 
בדומם והיסודות והצמחים 
והחומר הראשון והצורות 
הראשונות הקרבות לו והמניעות 
אותו הנה גם בהם נתן במדת 
חשק אך לא חשק והוא 
שהוטבעו בהם כוחות לבקש 
 התחלותיהם תוליד תמוד ולפי זה 

כי לא יפרד זה מזה ולא ימצא זה בלא , שניהם דבר אחד
עד , אלא שאנו יודעים שהרצון מתעלה בכל מעלותיו. זה

וגם לחושק , הגיעו אל מעלת החושק שהוא תכליתו
הנה הוא כצורה למעלות . בעצמו מדרגות אין קץ

ועד תכליתה שהוא ,  שהוא החשבוןהמחשבה מראשיתה
כאשר הוא המושג הנחשב , השכל והמשכיל והמושכל

עד היות המחשבה המחשבת המציירת ציור האותיות 
המצוירות המושכלות הנחשבות מחשבות שכליות 

מצוירות בצלם , שהם הצורות האמתיות, מלאות אותיות
. ודמות כמלאכי השרת שכל אות מראה ממראות הנבואה

ואם כן הנה האותיות משכן . ם זהרורית זכהוכן כול
נושא המחשבות שהן הספירות והחשבונות וכל המדות 

תכיר הנפש , ובהתגבר הרצון עד שובו חשק. והשיעורים
, החושקת המחשבת את הדבר החשוק שהוא המושכל

ותשוב אז הנפש דבקה בחשקה דבר אחד דבוק עם 
את וסבת כל זה היתה צ. חשוקה אשר חשקה ברוב חשק

ונותן החשק היא , המחשבה לפועל אחר היותה בכח
אשר נאמר עליו , ת"ם צבאו"ה אלהי"האות והוא יהו

והאמצעי שבינינו ובינו היא . אות הוא בצבא שלו
ב אותיות "אשר תחילתה כ, מחשבת תורתו הקדושה
והם שרשי , אותיות ההעלמה' והתחלתן ותכליתן ד

ות הקו שהם שהם בדמות שלוש נקוד, היסודות הנזכרים
ובצורה הזאת בעצמה . ראש תוך סוף הנזכרים למעלה
עד שאפילו הדומם הושם , תמצא כל חושק אנושי גופני

אלא שלא הסכמנו לקראהו שם , בו טבע בדמות חושק
כמאמר השם יתברך . חשק אבל המשותף עם הציור

 "כי בי חשק ואפלטהו אשגבהו כי ידע שמי"באומרו 
ו על ציור החושק הנקי ידיעת השם  וקרא ב).'יד' תהלים צא(

והוא שהודיענו שמי שיחשוק בידיעת שמו הוא , החשוק
, שאין לאדם דרך להשיב חשקו זולת שמו. אשר חשק בו

לפי מה שאפשר לבעלי , ושמו מורה על אמיתת עצמו
  . החומר השפל הזה להשיג ממנו יתברך שמו

  
ואמנם הטבעיים שהם בלתי משיגים אשר לזה חנן השם 

. ים נושאי הציורים בכח בדומם והיסודות והצמחיםדל
והחומר הראשון והצורות הראשונות הקרבות לו 

הנה גם בהם נתן במדת חשק אך לא , והמניעות אותו
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החומר הראשון פושט צורה 
ק מחלקו ולבש צורה פרטית לחל

טבעית אחרת פרטית אשר 
היותה נמצאת במינה בכח ויצאה 
לפועל כי הכללית אינה בכח 
לעולם אבל היא בפועל תמיד אך 
הפרטיות ההוות הנפסדות אשר 
היו כהוות בכח ויצאו מן הכח אל 
הפועל ובהם עוד כח ההעבר 
להיותן אחד זמן בלתי מציאות 
פרטי בעל חומר פרטי מיוחד 

ו ועוד בחומר כח לקבל לעצמ
זולתי כי לא ימצא שום חלק 
מכל חלקיו ריק מצורת מה 
כלומר בלתי צורה מהצורות 
הטבעיות המתגלגלות עליו 
והרוכבות עליו והמניעות אותו 
זה אחר סוד זה כן החומר הוא 
אחד וצורותיו הן רבות מאד והן 
מינין הרבה וזה החומר הוכן 
להיותו נושא הצורות כולן 

המראה שמקבלת כל בדמות 
המראים ובדמות השעוה 
המקבלת כל הצורות של 
החותמות והשעוה אחת וידוע 
שכל שהשעוה קבלה צורת חותם 
אחד אי אפשר לצייר בה צורת 
חותם אחר עד שתוכל לסבול 
שתי צורות יחד בזמן אחד וזה 
מושכל ראשון אך יש בה הכנה 
לקבל צורת חותם אחר אחר 

שון ההעבר צורת זה החותם הרא
אשר קבלה והצורה ההיא היא 
אשר הכינה לה כח לקבל צורה 
אחרת והוא אשר היה טרם 

בעצמה ' באלה הצורה ההיא הב
וכל צורה וצורה מכינה לה כח 
לקבל צורה אחרת בלבד אחר 
העבר עצמה כן החומר הצורה 
שבו עתה היא הבינה כח בו 
לקבל זולתה אחר סורה כן 
המחשבה היא צורה לאות זה 

הוא חומר נושא המחשבה והאות 
והמחשבה האחת מכינה צורת 
כח נאות לקבל מחשבה אחרת כי 
לא תקבל האות שתי מחשבות 
בזמן אחד וזה מושכל נפשי כמו 
שלא יוכל האדם להוציא מפיו 
שתי אותיות ביחד בזמן אחד וזה 
מורגש אבל הוא יוציא הדיבורים 
המצורפים ברוב אותיות אות 

ג "כאחר סוד אות אחרת השומע 
יקבלם כך אות אחר אות ואז 
המחשבה בוחנת אותם בדמות 

ג אות אחר "מה שקבלתי האין כ
אות וכך הענינים כלם אשר 
במציאות כי גם הגלגל חלק 
תנועות יש לו וכן התענוגות 

  כ  כלו  דמה בנמצאים "כולם  וא

והוא שהוטבעו בהם כוחות לבקש שהתחלותיהם , חשק
ולפי זה החומר הראשון פושט צורה , תוליד חימוד

רת פרטית ולובש צורה טבעית אח, פרטית לחלק מחלקו
כי , אשר היותה נמצאת במינה בכח ויצאה לפועל
אך , הכללית אינה בכח לעולם אבל היא בפועל תמיד

הפרטיות ההוות הנפסדות אשר היו נהוות בכח ויצאו מן 
ובהם עוד כח ההעבר להיותן אחר זמן , הכח אל הפועל

ועוד . בלתי מציאות פרטי בעל חומר פרטי מיוחד לעצמו
כי לא ימצא שום חלק מכל , ולתובחומר כח לקבל ז

כלומר בלתי צורה מהצורות , חלקיו ריק מצורת מה
והמניעות , הטבעיות המתגלגלות עליו והרוכבות עליו

כן החומר הוא אחד וצורותיו הן . אותו זה אחר סור זה
וזה החומר הוכן להיותו , רבות מאד והן מינין הרבה

נושא הצורות כולן בדמות המראה שמקבלת כל 
ובדמות השעוה המקבלת כל הצורות של , מראיםה

וידוע שכל זמן שהשעוה קבלה , והשעוה אחת, החותמות
אי אפשר לצייר בה צורת חותם אחר , צורת חותם אחד

וזה מושכל , עד שתוכל לסבול שתי צורות יחד בזמן אחד
אחר , אך יש בה הכנה לקבל צורת חותם אחר, ראשון

והצורה , ר קבלהההעבר צורת זה החותם הראשון אש
והוא , ההיא היא אשר הכינה לה כח לקבל צורה אחרת

וכל , בעצמה' אשר היה טרם בא לה הצורה ההיא הב
, צורה וצורה מכינה לה כח לקבל צורה אחרת בלבד

היא , הצורה שבו עתה, כן החומר, אחר העבר עצמה
  . לקבל זולתה אחר סורה, הבונה כח בו

  
והאות הוא חומר נושא כן המחשבה היא צורה לאות זה 

והמחשבה האחת מכינה צורת כח באות לקבל , המחשבה
כי לא תקבל האות שתי מחשבות בזמן , מחשבה אחרת

כמו שלא יוכל האדם להוציא , אחד וזה מושכל נפשי
אבל הוא , מפיו שתי אותיות ביחד בזמן אחד וזה מורגש

יוציא הדיבורים המצורפים ברוב אותיות אות אחר סור 
ואז , יקבלם כך אות אחר אות' ג'השומע ב. חרתאות א

' ג'המחשבה בוחנת אותם בדמות מה שקבלתו האזן ב
, וכך העניינים כולם אשר במציאות. אות אחד אות אחד

וכן התענוגות כולם , כי גם הגלגל חלק תנועות יש לו
כ כולו דומה בנמצאים בדמות חושקים רודפים זה "וא
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בדמות חושקים רודפים זה את 
זה ויש עתים שיעמוד הענין 

א יוכל מצוייר ולא יסוד ואז ל
המצוייר להוסיף עליו ולא לגרוע 
ממנו עד שישוב הציור מתנועע 
מאשר היה בו אל זולתו או 
למעלה לפחיתות והוא שם כי 
סודות כח טבעי בדמות חושק 
שישוב כל אחד למקומו הטבעי 
לו ומקום האש הוא גבהות 
החומר הראשון ומקום העפר 
הוא שפלותו ושניהם בעלי 

נבדלו איכות אחת והיא היובש ו
להלחם באיכות שנית ושלישית 

והאחת שקראונה ' ג'ב'וסודם א
שלישית שנית היא החום אשר 
חמה האש נושא אותו תמיד על 
עוד שהאש אש והשנית אשר 
קראונה שלישית היא הקור אשר 
חומר העפר נושא אותו תמיד 
בטבע ומשתנה עליו במקרה 
שבעת שיתגבר עליו חום האש 

דנו יעביר קור העפר ממנו ועו
עפר עד שישיבנו אש כמוהו 
ולולי שיש כח בעפר לשוב אש 
איך היה שב אליו להיותו הוא 
הוא אחר מלחמה חזקה וכן 
בשאר היסודות ולולי שהיתי 
יוצא מכוונתי הייתי מבאר זה 
בהפלגה והייתי מביא על התחלת 
אלה הכוחות מופתים מורגשים 
ומושכלים ומקובלים בקבלות 

 עניינים אלהיות אך אין זה מקום
ההם ולאחר עוד שדמות החושק 
הוא נמצא אפילו בדומם והעדים 
במחט עם האבן הזוחלת שרץ 
אליה בטבע בעבור היות מקור 
הברזל וקרוב לטבעו וידוע 
שהדבר הרץ בטבע לא ירוץ 
אלא על הקרוב לו תחלה כמו 
האש שבארץ שהוא שבאויר 
תחלה ברצותו לשוב אל טבעו 

עד האש ואולי לא נשאר בו כח 
ששאר עם טבע האויר ויהיה 
אויר גמור בפועל ויש לי בזה 
הדרך סודות נפלאות בחכמת 
סופר יצירה שהוא מורה על 
חכמת הטבע אשר כנוהו בשם 
מעשה בראשית וגם יש לי 
מופתים מושלים מושכלים 
אלהיים בחכמות האלהות שהיא 
חכמת השמות כמו שתשמע 

ה אבל עתה אקצור "לפנים בעז
וב להדיעך כוונתי העניין פה ואש

בהבנה שאתה צריך להבין עצמך 
אליה כשתרצה להזכיר השם 
שבעבורה הקדמתי זה ההקדמה 
כדי להודיע בה בכלל בקצור 
  דברים  שהמחשבה כדמות צורה 

ואז , ן מצוייר ולא יסורויש עתים שיעמוד העניי, את זה
לא יוכל המצוייר להוסיף עליו ולא לגרוע ממנו עד 
שישוב הציור מתנועע מאשר היה בו אל זולתו או 

והושם ביסודות כח טבעי בדמות , למעלה או לפחיתות
  . חושק שישוב כל אחד למקומו הטבעי לו

  
ומקום העפר , ומקום האש הוא גבהות החומר הראשון

. והיא היובש, הם בעלי איכות אחתושני, הוא שפלותו
. 'ג'ב'ונבדלו להלחם באיכות שנית ושלישית וסודם א

והאחת שקראנוה שלישית שנית היא החום אשר חם 
והשנית אשר , האש נושא אותו תמיד כל עוד שהאש אש

קראנוה שלישית היא הקור אשר חומר העפר נושא אותו 
ו תמיד בטבע ומשתנה עליו במקרה שבעת שיתגבר עלי

חום האש יעביר קור העפר ממנו ועודנו עפר עד 
ולולי שיש כח בעפר לשוב אש איך . שישיבנו אש כמוהו

הוא אחר מלחמה חזקה וכן , היה שב אליו להיותו הוא
  .בשאר היסודות

  
, ולולי שהייתי יוצא מכוונתי הייתי מבאר זה בהפלגה

והייתי מביא על התחלת אלה הכוחות מופתים מורגשים 
אך אין זה מקום , ם ומקובלים בקבלות אלהיותומושכלי

ולאחר עוד שדמות החושק הוא נמצא . עניינים ההם
והעדים במחט עם האבן הזוחלת שרץ , אפילו בדומם

. אליה בטבע בעבור היותו מקור הברזל וקרוב לטבעו
וידוע שהדבר הרץ בטבע לא ירוץ אלא אל הקרוב לו 

ה ברצותו תחילה כמו האש שבארץ שהוא שבאויר תחיל
ואולי לא נשאר בו כח עד שנשאר , לשוב אל טבעו האש

ויש לי בזה , ויהיה אויר גמור בפועל, עם טבע האויר
הדרך סודות נפלאות בחכמת ספר יצירה שהוא מורה על 

וגם יש , אשר כנוהו בשם מעשה בראשית, חכמת הטבע
לי מופתים מושכלים אלהיים בחכמות האלהות שהיא 

  .ה"שתשמע לפנים בעזכמו , חכמת השמות
  

אבל עתה אקצור העניין פה ואשוב להודיעך כוונתי 
כשתרצה , בהכנה שאתה צריך להכין עצמך אליה

כדי , שבעבורה הקדמתי זו ההקדמה, להזכיר השם
שהמחשבה כדמות , להודיע בה בכלל בקצור דברים
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לאות והוא בחומר לחושק 
והחושק כחומר לציור והציור 
כחומר לשכל האנושי והשכל 
האנושי כחומר לשכל האלוהי 

 והנפש הוא שהוא השכל הפועל
הכח המוכן לשאת כל אילו 
הנשואים באמצעות הגוף שהוא 
משכן לכל וחומר אחרון לכל 
ואיבריו כלים לצורף המצרף בם 
השכל המצורף בצרוף האותיות 
שהוא הכח הנקרא נפש ואשר 
בה כח לפעול כל אלה הפעולות 

כ ההכנה הנמצאת בנפש בכח "וא
הוא אשר צריך להוציאה לפועל 

ה אשר בנפש מן מושכל והיציא
הכח אל הפועל צריכה אל כלים 
רבים והכלים הראשונים להוציא 
הנפש מן הכח אל הפועל בכל 
דבר ודבר הקרובים לה הם 
האותיות שהמחשבה מניעה 
אותם על פי הרצון שהוא כלי 
מצוייר מה שרוצה ומה שאינו 
רוצה כלומר מצוייר בדעתי 
ומעיין אם הוא סובל שיצא 

 אין או המצויר אצלי לפועל
דעתו סובלת אבל מניעו הרצון 
מלהמצא הדבר כאלו תאמר אדם 
אחד רצה לאכול לחם וצייר 
מהות הלחם והנה הלחם מינים 
הרבה כי יש ממנו שהוא של 
חטים ואחר הוא משערים ואחר 
משבולת שועל ואחר משיפון 
ואחר מכוסמין ואלו הן חמשת 
המינים שהלחם נעשה מהם 
 שהרי ברכתם אחת שוה והיא
המוציא לחם מן הארץ ואולם 
נודע לכל שהציור הרצוני 
מתבוסס הוא בעצמו בין הין 
ולאו ומחשב מתוך האותיות 
תחלה בין בלשון הקדש בין 
באיזה לשון שתרצה והוא 
מצוייר השוק שמוכרין בו הלחם 
הנקי הסלת העשוי מן החטה וכן 
מצוייר השאר ואז בוחן ובוחר 
באחד מהם כל זה באמצעות 

פ שיש מי שיצייר " ואעאותיות
ולא ידע שהוא מצייר באותיות 
כמו שיחשוב איש שהוא מתנועע 
בלתי מניע כן ההכנה היא כלי 
ראשון קרוב להשגה וכולה 
תלויה בצרוף האותיות ובכל 
דרכי הידועים למקובלים כולם 
ואחר שתמצא ההכנה הראויה 
לנפש שהיא הידיעה במחשבת 
ציור עוין האותיות ויחשוב 

 בם כאלו הם מדברים המצייר
עמו כאשר ידבר איש אל רעהו 
וכאלו הם בעצמם איש בעל 
  דבור    שמוציא    מפיו   דברים 

, והחושק כחומר לציור, והוא כחומר לחושק, צורה לאות
והשכל האנושי כחומר , האנושיוהציור כחומר לשכל 

והנפש הוא הכח . שהוא השכל הפועל, לשכל האלוהי
המוכן לשאת כל אלו הנשואים באמצעות הגוף שהוא 

ואיבריו כלים לצורף . וחומר אחרון לכל, משכן לכל
המצרף בם השכל המצורף בצרוף האותיות שהוא הכח 

. ואשר בה כח לפעול כל אלה הפעולות. הנקרא נפש
היא אשר צריך , כנה הנמצאת בנפש בכחכ הה"וא

והיציאה אשר בנפש מן הכח . להוציאה לפועל מושכל
והכלים הראשונים , אל הפועל צריכה אל כלים רבים

בכל דבר ודבר , להוציא הנפש מן הכח אל הפועל
הקרובים לה הם האותיות שהמחשבה מניעה אותם על 

שהוא כלי מצוייר מה שרוצה ומה שאינו . פי הרצון
כלומר מצוייר בדעתו ומעיין אם הוא סובל שיצא , וצהר

המצויר אצלו לפועל או אין דעתו סובלת אבל מניעו 
כאלו תאמר אדם אחד רצה , הרצון מלהמצא הדבר

והנה הלחם מינים , וצייר מהות הלחם, לאכול לחם
, ואחר הוא שעורים, כי יש ממנו שהוא של חיטים, הרבה

. ואחר מכוסמין, וןואחר משיפ, ואחר משיבולת שועל
שהרי , ואלו הן חמשת המינים שהלחם נעשה מהם
ואולם . ברכתם אחת שווה והיא המוציא לחם מן הארץ

נודע לכל שהציור הרצוני מתבסס הוא בעצמו בין הין 
ומחשב מתוך האותיות תחילה בין בלשון הקדש , ולאו

והוא מצוייר השוק שמוכרין בו . בין באיזה לשון שתרצה
. וכן מצוייר השאר, הסלת העשוי מן החטה, יהלחם הנק

, כל זה באמצעות אותיות, ואז בוחן ובוחר באחד מהם
פ שיש מי שיצייר ולא ידע שהוא מצייר באותיות "ואע

כן ההכנה , כמו שיחשוב איש שהוא מתנועע בלתי מניע
וכולה תלויה בצרוף , היא כלי ראשון קרוב להשגה

  .ובלים כולםהאותיות ובכל הדרכים הידועים למק
  

ואחר שתמצא ההכנה הראויה לנפש שהיא הידיעה 
ויחשוב המצייר בם כאילו , במחשבת ציור עיון האותיות

וכאילו הם , הם מדברים עמו כאשר ידבר איש אל רעהו
והאיש . בעצמם איש בעל דבור שמוציא מפיו דברים

ויודע כוונה ידועה מכוונת , ההוא יודע שבעים לשונות
וזה השומע מצייר להבין מה שהוא . תיבהבכל אות ובכל 



  ספר        החשק

  

טז

טז

והאיש ההוא יודע שבעים 
לשונות ויודע כונה ידועה 
מכוונה בכל אות ובכל תיבה וזה 
השומע מצייר להבין מה שהוא 
אומר ומכיר השומע הוא שאינו 
מבין כי אם לשון אחת או שתים 
או שלוש או יותר מעט אבל 
מבין מדאי שהמדבר אינו מדבר 
לו שום דבור לבטלה כי אם אחר 
שהוא יודע כל ולשונות הנה כל 
דבור ודבור אצלו מוכן 
פ "בפירושים רבים ואע

אחר ' שהשומע אינו מבינם ו
כ הנה "ציורו שהכל עיקר א
כ צריך "החסרון בא מאתי וע

לבחון תמיד על כל דבור ודבור 
כים עמו ויבין כל דבריו עד שיס

אשר ידבר לו כן הוא דרך 
ההכנה כדמות קשת הסכמה 
ידועה מבעל לשון שהשומיע לא 
הבינו עד עתה ומבקש להבינו 
עתה וחוקר כל אות ואות 
ושרשיו ומה שחיבר אל השורש 
והעיקר בין בסופו בין בראשו 
בין בעצמו כי אין שם דרך 
רביעית בשום פנים כי אם בזאת 

והיא ראש תוך סוף המשולשת 
גם ראש רוב שרשי לשון הקודש 
השלמים נבנים על שלוש זה 
שהוא ראש תוך סוף בדמות שם 

ן "ב במלת שמר שהשי"בן ע
ם תוך והראש סוף "ראש והמי
ר ולפעמים יהיה "מלת שמ

השורש כלו נמצא ולפניו אות 
שהוא משמשו כאמרך לשמור או 

 ולפעמים שמרינילאחריו כאמרך 
 רבים תיבות או יהיו המשמשים

פעולת באים לשמש השרשים 
ושרשי כל השרשים הם השמות 
וידוע שכל שם ושם יורה על 
עניין ואם אינו מפורש אינו כי 
אם לפי חסרון המבין כשם אהרן 
שלא אמרה תורה מאין נגזר אבל 
שם משה כבר אמרה תורה 
פ "שהוא נגזר מן משיתהו ואע

שהוא סוד ויבן מן הכתוב שגלהו 
ותקרא שמו משה באומרו 

ותאמר כי מן המים משיתהו 
ה "שנית וסודו י' והוא חסר י

שמות גם סוד בת פרעה שמה 
ה והוא "ה והיא בת שם י"בת י

שם בתיה ותבין זה מאומרו וילך 
איש מבית לוי ויקח את בת לוי 

ה שמות "וסוד בת פרעה עוד י
ה שמות שלמים "והנה סוד י

עולה שמים והוא סוד השכינה 
ה שמות שלמים עולים "ואמנם י

פרי הרי שניהם מפורשים  
  'ורמזם אם תאירה  פני מהם וכיו

שאינו מבין כי אם לשון אחת או , ומכיר השומע, אומר
אבל מבין מזה שהמדבר , שתים או שלוש או יותר מעט

אינו מדבר לו שום דבור לבטלה כי אם אחר שהוא יודע 
הנה כל דבור ודבור אצלו מובן בפירושים , כל הלשונות
 וכן אחר ציורו שהכל .פ שהשומע אינו מבינם"רבים ואע

כ צריך לבחון "וע, כ הנה החסרון בא מאתו"א, עיקר
תמיד על כל דבור ודבור עד שיסכים עמו ויבין כל דבריו 

כן הוא דרך ההכנה כדמות בקשת הסכמה . אשר ידבר לו
ידועה מבעל לשון שהשומע לא הבינו עד עתה ומבקש 

וחוקר כל אות ואות ושרשיו ומה שחובר . להבינו עתה
, בין בסופו בין בראשו בין בעצמו, אל השורש והעיקר

כי אין שם דרך רביעית בשום פנים כי אם בזאת 
גם רוב שרשי לשון . המשולשת והיא ראש תוך סוף

הקודש השלמים נבנים על שלוש זה שהוא ראש תוך 
, ן ראש"ב במלת שמר שהשי"סוף בדמות שם בן ע

ם יהיה ולפעמי. ר"ש סוף מלת שמ"והרי, ם תוך"והמי
השורש כולו נמצא ולפניו אות שהוא משמשו כאמרך 

ולפעמים יהיו . לשמור או לאחריו כאמרך שמרני
תיבות או פעולות באים לשמש , המשמשים רבים

וידוע שכל . ושרשי כל השרשים הם השמות. השרשים
ואם אינו מפורש אינו כי אם , שם ושם יורה על עניין

מרה תורה מאין כשם אהרן שלא א. לפי חסרון המבין
אבל שם משה כבר אמרה תורה שהוא נגזר מן , נגזר

ויובן מן הכתוב שגלהו , פ שהוא סוד"ואע, משיתהו
ותקרא שמו משה ותאמר כי מן המים "באומרו 
ה "שנית וסודו י'  והוא חסר י).'י' שמות ב(" משיתהו
, ה"ה והיא בת שם י"גם סוד בת פרעה שמה בתי. שמות

וילך איש מבית לוי "ן זה מאומרו ותבי. והוא שם בתיה
. ה שמות" וסוד בת פרעה עוד י).'שם א(" ויקח את בת לוי

ם והוא סוד "ה שמות שלמים עולה שמי"והנה סוד י
ר הרי "ה שמות שלמים עולים פו"ואמנם ו. ה"השכינ

דברים ( "אסתירה פני מהם"ורמזם , ם"שניהם מפורשי

ה הרבה שהם וכיוצא באלו השמות יש מהם בתור). 'כ' לב
ויש , כ בלתי נגזרים"נגזרים ויש מהנגזרים רבים ג

ויש שהם , מהנגזרים שהם מוסיפים ונגרעים על הוראתם
ויש מהם משונים מאד כשם אברהם , נראים מצורפים

ואין ספק . שהורה הכתוב עליו שהוא שם נגזר מאב המון
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באלו השמות יש מהם בתורה 
הרבה שהם נגזרים ויש מתנגדים 

כ בלתי הנגזרים נגזרים "ורבים ג
ויש מהנגזרים שהם מוסיפים 
ונזרעים על הוראתם ויש שהם 
נראים מצורפים ויש מהם 
משונים מאד בשם אברהם 

כתוב עליו שהוא שם שהורה ה
נגזר מאב המון ואין ספק 
באמונה זאת אצלינו שאלה הם 
רמזים נפלאים על השמות והנה 
שם קין נגזר מן קניתי איש והוא 
נחלף ובהם רבים אין קץ רק אין 
זה כלום כי אם הערה שהעירתנו 
התורה הקדושה על ידיעת סתרי 
השמות שהנה גם אנחנו אנשי 
נו לשונינו הסכמנו וגם נמשכ

אחר המוסר הראשון על היות 
שם אלהים כולל והוא כנוי לכלל 
כל הכוחות הטבעיות אחר היותו 

ם לסבה הראשונה וגם "בכלל ש
' לאחת ממדותיו אשר הוא יתע

נבדל בה מכל הנמצאים ובה 
ה "ח וסודו י"ח לכ"מבדיל בין כ
ד "ה יו"ן הנ"א דיי"אלא וגם הו

ה "ו עלאי גם הוא חוז"א לנ"ה
הכוונה בם להיותה ה אשר "מחז

צורה ולכל צרכי המשפטים כי 
כל דרכיו משפט וגם תבין שכל 
שם שהודיע לנביאיו להיותו 

ן בו היא לענין הוראת "א כ"נקר
' כח מן הכוחות המיוחדות לו ית

שבכוח ההוא יודע שהוא נבדל 
מזולתו תכלית ההבדל וזה הוא 
מופת מקובל אצלינו על שם 
ושם משמותיו ועד כאן ראוי 

תדע שסוד ההזכרה בהיות שם ש
ידיעה קודמת חזקה וחשוקה אל 
המזכיר עד שלא חשוב נדבר 
זולתה ויהיה נקי מהבלי העולם 
ומחשבתו בשם ועם השם זכה 
ברוב ונקיה ורודף וחושק 
להדבק בסבתו עת מן העתים 
ואינו מוצא בעצמו שום מונע 
משום צד ואחר כל זאת ההכנה 
השלמה הוא מזכיר הנה נודע לך 

זה דומה למי שהמלך שלח ש
אחריו ורוצה לדבר אתו על כל 
פנים שהנה המלך חושק לדבר 
אתו יותר ממה שהוא רוצה 
לדבר עם המלך ועל זה אמרו 

ל יותר ממה שהעגל "חכמינו ז
רוצה לינק פרה רוצה להניק 
והתקין לפרס סוד לפרוזדור כדי 
שתכנס לטרקלין זכור זכרון 
מחוקק שם לבבות חדש לב ספירות 

לנשכחות  מספרים ועת תקרא
 . להזכרות זכריםנקבות קרא טרם

באמונה זאת אצלנו שאלה הם רמזים נפלאים על 
' בראשית ב ("קניתי איש"ן נגזר מן והנה שם קי. השמות

רק אין זה כלום כי . והוא נחלף ובהם רבים אין קץ) 'א
אם הערה שהעירתנו התורה הקדושה על ידיעת סתרי 

שהנה גם אנחנו אנשי לשונינו הסכמנו וגם , השמות
ם "נמשכנו אחר המוסר הראשון על היות שם אלהי

 היותו והוא כנוי לכלל כל הכוחות הטבעיות אחר, כולל
וגם לאחת ממדותיו אשר , בכלל שם לסבה הראשונה

ח "הוא יתעלה נבדל בה מכל הנמצאים ובה מבדיל בין כ
א "ד ה"ה יו"ן הנ"א דיי"א וגם הו"ה מל"וסודו י. ח"לכ
ת "כ נקרא מד"וע, ן"ה החזיו"ה מחז"ו גם הוא חוז"לנ
אשר הכוונה בם להיותה צורה ולכל צרכי , ן"הדי

 וגם תבין ,)'ד' דברים לב( "כיו משפטכי כל דר"המשפטים 
היא , ן בו"א כ"שכל שם שהודיע לנביאיו להיותו נקר

, לעניין הוראת כח מן הכוחות המיוחדות לו יתברך
, שבכוח ההוא יוודע שהוא נבדל מזולתו תכלית ההבדל
  .וזה הוא מופת מקובל אצלנו על כל שם ושם משמותיו

  
ת שם ידיעה בהיו, ועל כן ראוי שתדע שסוד ההזכרה

קודמת חזקה וחשוקה אל המזכיר עד שלא יחשוב בדבר 
ומחשבתו בשם ועם , ויהיה נקי מהבלי העולם, זולתה

ורודף וחושק להדבק בסבתו עת , השם זכה ברה ונקיה
, ואינו מוצא בעצמו שום מונע משום צד, מן העתים

הנה נודע לך . ואחר כל זאת ההכנה השלמה הוא מזכיר
מלך שלח אחריו ורוצה לדבר אתו על שזה דומה למי שה

שהנה המלך חושק לדבר אתו יותר ממה שהוא , כל פנים
יותר "ל "רוצה לדבר עם המלך ועל זה אמרו חכמינו ז
 .)פסחים קיב(" ממה שהעגל רוצה לינק פרה רוצה להניק

' אבות ד(" והתקן עצמך בפרוזדור כדי שתכנס לטרקלין"
  ).'טז
  

  . חדש לב ספירות מספרים.  זכור זכרון מחוקק שם לבבות
 .קרא טרם להזכרות זכרים. ועת  תקרא  לנשכחות  נקבות
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  מקור -'קטן סימנו ב' החלק ב

  
ב "כשתרצה להזכיר שם בן ע

אמר ההכנה הנזכרת אתה 
צריך לתקן עצמך להיותך 
במקום מיוחד להזכיר סוד 
שם המיוחד ולהיותך מופרש 
ומובדל מכל חי מדבר וגם 
מכל הבלי שותפיו שלא 

בלבך שום מחשבה תשאר 
מהמחשבות הקודמות 
האנשיות ולא טבעיות ולא 
הכרמית ולא רצונית וכאלו 
אתה האיש אשר נתתה גט 
לכל ציורי העולם השפל 
אשר נתנו האיש אשר עשה 
צואה בפני עדים וצוה 
להשגיח באשתו ובניו והוכו 
לזולתו והוא סגר לעצמו כל 
דין והשגחה והעבירו ממנו 

שותך ועבר והלך לו ואחר ע
כן כוין פניך כנגד השם  
וחשוב כאלו הוא איש אחד 
ועומד לפניך ומחכה ממך 
שתדבר והוא מוכן על כל 
לענות מה שתשאלהו ואתה 
אומר דבור והוא עונה וזה 
הדרך לכה בו והחל בכוונה 
שלמה לכבוד השם יתעלה 

תכון תפלתי ואמור תחלה 
קטרת לפניך משאת כפי 

 ושא עיניך מנחת ערב
 את כפיך הימנית למרום ושא

והשמאלית בדמות נשיאות 
שהוא מחלק , כפים של הכהן

חמש אצבעותיו מפה וחמש 
מפה והשתים הקטנות דבקות 
כ "ושתים הקרובות להן ג

דבקות וחלוק באמצע והגודל 
פשוט לבדו וכך לשתי ידיך 

  , בצורה זה
  
  

  ציור
  
  

ולשונך תכריע בנתים כלשון 
הפלס ואז תתחיל להזכיר 

ש "רא, הואומר תחיל
 באריכות הנשמה ש"הרא

ך חשוב "ובחנת הרבה ואכ
כאלו  אחד העומד עונה לך 
וענה אתה בעצמך בשנוי קול 
שלא תדמה העניה אל 
השאלה גם לא תאריך בעניה 

כלל אבל אמור אותה בנחת  
ובישוב ואז תזכיר בעניה 
 אות   אחת   של   השם   כפי 

  
  'סימנו ב, קטן' החלק ב

  
ב אחר ההכנה הנזכרת אתה "כשתרצה להזכיר שם בן ע

צריך לתקן עצמך להיותך במקום מיוחד להזכיר סוד שם 
וגם מכל , המיוחד ולהיותך מופרש ומובדל מכל חי מדבר

ה מהמחשבות שלא תשאר בלבך שום מחשב, הבלי שותפיו
הקודמות האנושיות ולא טבעיות ולא הכרחיות ולא 

וכאילו אתה האיש אשר נתתה גט לכל ציורי . רצוניות
העולם השפל כאשר נתנו האיש אשר עשה צוואה בפני 

והוא סגר , עדים וצוה להשגיח באשתו ובניו והביאו לזולתו
  . לעצמו כל דין והשגחה והעבירו ממנו ועבר והלך לו

  
וחשוב כאילו הוא , ותך כן כוון פניך כנגד השםואחר עש

והוא מוכן על . איש אחד ועומד לפניך ומחכה ממך שתדבר
ואתה אומר דבור והוא . כך לענות על כל מה שתשאלהו

והחל בכוונה שלמה לכבוד השם , וזה הדרך לכה בו, עונה
תכון תפלתי קטרת לפניך ", יתעלה ואמור תחילת כל
,  ושא עיניך למרום,)'ב' הלים קמאת( "משאת כפי מנחת ערב

ושא את כפיך הימנית והשמאלית כדמות נשיאות כפיים של 
, שהוא מחלק חמש אצבעותיו מפה וחמש מפה, הכהן

כ דבקות "והשתים הקטנות דבקות ושתים הקרובות להן ג
וכך לשתי ידיך בצורה , וחלוק באמצע והגודל פשוט לבדו

  ,זו
ה לפרק הרביעי משערי "ב יד שהיה בידי הרב החידזה הציור נמצא בכת: אמר העורך(

והבאתיו מכיוון שאנו רואים . קדושה בחלק הלקוח מזה הספר החשק במקום הזה
  ).שנשיאת הכפים ליחיד המושך שפע לעצמו נעשה כאשר הכפות כלפי מעלה

  
  .ולשונך תכריע בנתים כדמות לשון הפלס

  
ש באריכות "ש הרא"רא, חילהואז תתחיל להזכיר ואמור ת
כ  חשוב  כאילו האחד העומד "הנשימה  ובנחת  הרבה  ואח
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מציאותה וזו היא האות 
אחר הראשונה שתענה בה ו
ף "סושעה תאמר עוד 

ועוד '  ותענה עוד הך"התו
ותענה ף "ש הסו"ראתאמר 

ואחר שתשלים השם ' ו
ו "הראשון שהוא שם וה

שהוא נלקח מן ראש הראש 
של ויסע ומן סוף ' שהוא ו

של הלילה ' התוך שהוא ה
של ' ומן ראש הסוף שהוא ו

ויט מיד תוריד ידיך בנחת 
אשר נשאת אותם לפני השם 

ספירות חמש בדמות עשר 
כנגד חמש במספר עשר 
אצבעות חמש מימינות וחמש 
משמאילות אלה לזכות ואלה 
לחובה ואתה הפכת הכוחות 

כ תשים יד "וזכית החייב וע
שמאלך על לבך פשוטה 
בחמש אצבעות ושים עליה 
יד ימינך פשוטה בחמש 
אצבעות להורות שהמזכה 
גבר וכבש תחתיו את 
המחוייב עד שהוא אחר 

 ונכבש על אתה עצמו והודה
ישר לכך מיד והשתחוה לפני 
הצורה הנחשבת בלבך שהיא 
לפניך שהיא בעלת התנועה 

ל אשר הניעה העניה אשר "ר
ענית אשר טבע לה בכסא 

י והוא "כבוד ושמה מלאך י
אמצעי שבינך ובין בוראך 

ואחר ' והוא כבודו יתע
שעשית כך לשם הראשון 
ישר עשה עוד לשם השני 

וכן הפוך ולשלישי ישר 
שמות תוליכם ' ג' לכלם ג

שסודם ישר , י"בגלגול ה
ם "ם ד"הפוך ישר ופירושם ד

ו "ו גלה"ם ועניינו עוד גלה"ד
מהם חברם ותמצא סודם ' וב

ו והנה "נגלה וגם אתה גלה
ד וסודו "סוד ראש תוך סוף ע

ה שהוא "והוא כח לטל, ם"לד
בבא והנה כוכבו מאדים 

ו ובעדו הם "ה ל"שסודו דם י
ת "ם ביבש"ו לד"ם הי"המי

י שהוא כוכב כלי "בשבת
ם והנה זה הוא "שגם הוא ד
ב "ט החר"סוד לה

ב "ת שסודו כא"המתהפכ
ת תנין "ה וסוד המתהפכ"הלח
תלי שהיה ישר וכבר ' דכת

ך בשחר במדת הדין "המתהפ
ככוכבי לכת בחכמתם כי 

להט החרב המתהפכת  
ו גדעון בענין "סודה גלה

 האות  והמופת  שבקש  בסוד 

שלא , וענה אתה בעצמך בשנוי קול, עונה לך' לנגדך כנז
גם לא תאריך בעניה כלל אבל . תדמה העניה אל השאלה

אמור אותה בנחת ובישוב ואז תזכיר בעניה אות אחת מן 
אשונה שתענה בה וזאת היא האות הר, השם כפי מציאותה

ועוד , ֵהך ותענה עוד "ף התו"סו, ואחר שעה תאמר עוד, ָו
ואחר שתשלים השם . ָוף ותענה "ש הסו"תאמר רא

' ו שנלקח מן ראש הראש שהוא ו"הראשון שהוא שם וה
ומן ראש , ה'של הליל' ומן סוף התוך שהוא ה, יסע'של ו

 מיד תוריד ידיך בנחת אשר נשאת, יט'של ו' הסוף שהוא ו
אותם לפני השם בדמות עשר ספירות חמש כנגד חמש 

, חמש מימינות וחמש משמאילות, במספר עשר אצבעות
. ואתה הפכת הכוחות וזכית החייב, אלה לזכות ואלה לחובה

, פשוטה בחמש אצבעות, כ תשים יד שמאלך על לבך"וע
ושים עליה יד ימינך פשוטה בחמש אצבעות להורות 

עד שהוא אסר ,  המחוייבשהמזכה גבר וכבש תחתיו את
ועל זה אתה יישר לבך מיד והשתחוה . עצמו והודה ונכבש

לפני הצורה הנחשבת בלבך שהיא לפניך והיא בעלת 
ל אשר היא הניעה העניה אשר ענית אשר "ר, התנועה

והוא אמצעי שבינך . 'ושמה מלאך יי, טבעה בכסא כבוד
  . ובין בוראך והוא כבודו יתעלה

  
עשה עוד כמותו לשם , ם הראשון ישרואחר שעשית כך לש

שמות ' ג' וכן לכולם תוליכם ג, ולשלישי ישר, השני הפוך
ם "ם ד"ופירושם ד. שר'פוך י'שר ה'שסודם י, י"בגלגול יה

ובשניים מהם חברם . ו"ו גלה"ו גלה"ם ועניינו עוד גלה"ד
והנה סוד ראש תוך . ו"וגם אתה גלה, ה"ותמצא סודם נגל

. שהוא דם בכח, ה"והוא כח לטל, ם"ד וסודו לד"סוף ע
ם "ו ובעדו היו המי"ה ל"ם י"והנה כוכבו מאדים שסודו ד

. ם"י שגם הוא ד"שהוא כוכב דל, י"בשבת, ת"ם ביבש"לד
ב "ב המתהפכת שסודו רט"ט החר"והנה זהו סוד לה

שהיה ישר וכבר , י"ן תל"תני, ת"וסוד המתהפכ, ה"הלח
כי . ם" בחכמתת"י לכ"ן בכוכב"ת די"ר מד"ך בשח"התהפ

ו גדעון בעניין האות "להט החרב המתהפכת סודה גלה
בעניין החרב והטל אשר על , י"בסוד יה, והמופת שבקש

   ).'שופטים ו(הגיזה ועל הארץ 
  

כאשר התחלת מרכבה , והנה סוד התחלת הטיפה מרכבה
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כ

כ

יהי כענין החרב וקטל אשר 
ה ועל הארץ והנה "על הגז

ה "ה מרכב"סוד התחלת הטפ
ה "וכאשר התחלת מרכבה טפ

ל את מאדים "והנה המים טפ
ם גופו "שהוא אש חבר מאדי

ם ויתחייב "ה שהוא ד"עם טל
ממנו גוף אדם שהוא טפה 

ם "מאדים כי היסודות אדי
ומהם הכל והיא סודות הם 
תאומים בדמות השמאל 

ימין אשר עליהם היו וה
השכל והדמיון חקוקים על כן 
צויתיך שתגביר השכל על 
הדמיון ותכריע כף זכות על 
כף חובה ואמנם אחר 
שתזכיר השם השני ותאמר 

ותאמר ' ראש הסוף ותענה ז
' עוד תוך התוך ותענה ל

ותאמר עוד סוף הראש 
ועוד תשתחוה וכן ' ותענה ד

תעשה לשם השלישי שהוא 
 ישר כראשון תזכירהו, ט"סי

והאמצעי הפוך לעולם בכלם 
שמות ואילך אם ' הנה הג

' תרצה לישא ידיך יותר ג
הרשות בידך ואם לאו אינך 
חושש אבל תזכיר השמות 
אחד אחד אחרי הראשון 
והאחרון ישרים והאמצעי 
הפוך כאשר צויתיך אשר 
סודם במערכת תנועתם 

ם ואם אתה נקי "ד שני"אח
ושלם בכל מה שהזהרתיך 

 אין ספק אצלי שהכבוד עליו
יתגלה לך ויתראה לפניך 
בצורה שתוכל להכיר כוחו 
או יביא לך דבור שתבין כי 
הוא מאתו ואינו ממך ומכאן 
ואילך ומהאל מלך אני או 
אלף כמוני שהנה הוא ילמדך 
ברגע קטן חכמות נפלאות 
אשר לא שמענום אנחנו 
לעולם אך מה שיש לאל הינו 
בדרך זה שנזהירך על 

 כלומר אם רץ לבך התשובה
שוב למקום שלכך נאמר 
והחיות רצוא ושוב ועל דבר 
זה נכרת ברית אחר 
שהודעתיך הדרך המקובלת 
ב "בהזכרת שם בן ע

והזהרתיך ללכת בדרכיו 
ולחשוק עניינו וצירופיו יש 
לך לדעת שאין קץ לחכמת 
השם הנכבד ההוא אלא שיש 
לו דרכים רבים נפלאים וזה 
ות אחת מהם עוד אחר הנזכר
 ו "והיא   יוצאת   מגלגול   וה

  ו    שלש    שלש "י    לא"הו

חבר . והנה המים נטפו טפו את מאדים שהוא אש. טיפה
ם ויתחייב ממנו גוף האדם "ה שהוא ד"ם גופו עם טל"מאדי

. ומהם הכל, שהוא יסודות האדם, שהוא טפה מאדים
והיסודות הם תאומים בדמות השמאל והימין אשר עליהם 

על כן צויתיך שתגביר השכל . היו השכל והדמיון חקוקים
  .על הדמיון ותכריע כף זכות על כף חובה

  
ותאמר ראש הסוף ותענה , ואמנם אחר שתזכיר השם השני

ותאמר עוד סוף הראש , ָלותאמר עוד תוך התוך ותענה , יֹ
וכן תעשה לשם השלישי שהוא . ועוד תשתחוה, יֹותענה 

שמות ואילך אם תרצה לישא ידיך יותר ' ומן  הג. ט"סי
אבל תזכיר השמות , ואם לאו אינך חושש, הרשות בידך

אשר סודם למערכת תנועתם , אחד אחד כאשר צויתיך
נקי ושלם בכל מה שהזהרתיך עליו ואם אתה . ם"ד שני"אח

ויתראה לפניך בצורה , אין ספק אצלי שהכבוד יתגלה לך
שתוכל להכיר כוחו או יביא לך דבור שתבין כי הוא מאתו 

, ומה אוכל ללמדך אני או אלף כמוני. יתברך ואינו ממך
אשר הוא ילמדך ברגע קטן חכמות נפלאות אשר לא 

,  ידינו בדרך זהאך מה שיש לאל. שמענום אנחנו לעולם
אם רץ לבך שוב "כלומר , הוא שנזהירך על התשובה

למקום שלכך נאמר והחיות רצוא ושוב ועל דבר זה נכרת 
 אחר שהודעתיך הדרך המקובלת בהזכרת ).'ז' יצירה א(" ברית

והזהרתיך ללכת בדרכיו ולחשוב ענייניו , ב"שם בן ע
 יש לך לדעת כי אין קץ לחכמת השם הנכבד, וצירופיו
  . אלא שיש לו דרכים רבים נפלאים וזו אחת מהם, ההוא

  
  

כפי (ו "י לא"ו הז"ועוד אחת ההזכרות והיא יוצאת מגלגול וה

'  שלש שלש מצטרפים ט)שמופיע בחיי העולם הבא השם הראשון
ושם ' אותיות לכל צירוף והיא הדרך שסימן צירופה שם א

ר י שנאמ"ך וסימניך טוב"וסימניך והם ז, ז"ושם י' ט
 וכן ,)ט, שמות לג( "י על פניך"ויאמר אני אעביר כל טוב"

 . 'לט' ז מתגלגל והוא מן ט"י' ט' עד סופו בסימן א
  
  
  

 .וזהו היוצא מגלגולו הראשון
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כא

כא

אותיות לכל ' מצורפים ט
צרוף והי הדרך שסימן 

ושם ' ושם ט' צרופה שם א
ך ורמזו אני "ז והסימן אך ז"י

אעביר כל טובי על פניך וכן 
ז "ט י"עד סופו בסימן א
ט אל "מתגלגל והוא מן ט

ט וזהו היוצא מעגלו "ט
ל "ל הא"בהראשון המרו

י  "י אד"ל יל"ן  כל"ו יו"וה
ל "ל הע"ו מע"י אס"ל ול"וט
ב "ו לל"ב שמ"ו ול"ה לה"הפ
ה "י רא"ל אכ"ה המ"ה מי"וי
ח "ה הנ"ת וק"ח המ"הכ
ה "א הי"ה כת"י הו"תה
א "י הנ"ק ול"ר וו"א כת"מל
י "י דל"י אס"מ אנ"ש די"הל
ב "ו כל"י עמ"ר עמ"אח
י "ר יו"ר ימ"ה הש"ע שד"על
י "נ מנ"מ די"דמב "ע חו"ונ
ש "ח די"ה עה"י אח"קל
ה "ב וא"נ מנ"ד אד"ם מצ"עצ
ה "ב עי"ה ט"ה מי"י ני"תכ
 הנה ו"מ פי"ח יו"ה ממ"מי

זהו השם המצורף יוצא מן 
הראשון זה הדרך תומו גם 
אתה לעיין בשם הנכבד הזה 
ותוציא ממנו גלגולים 
כרצונך עד אין קץ רק ראוי 
לך שתשמור מערכותיו תמיד 

גלגלוהו והזהר בכל מה שת
מ התפוס שהוא "מן הד

המתעה וממנו נברא וחממה 
הדמיון שהוא גלגל הדם אבל 
הדבק בשכל והוא יתדבק בך 
י "ולא תירא מדבר והיה י

עמך ואל יקשה בעיניך מפני 
אומרי לך שתוציא מעצמך 
ומדעתך מהשם מערכות 
נפלאות וסודות שהיו נעלמות 
ממך ותבינם מתוך הכנתך 

ול השם מה שתוציא מגלג
שזה השם כלו יש לנו מופת 
על אמתתו שהענין מוכרח 
להיות כן והוא שתדע שכל 
מר שתחשוב אתה כבר היה 
בו בעצמו טרם מחשבתך 
' מפני שהכל בו והוא בכל וכ

כבר נחקקו בשם כל 
מחשבות הנבראים ולשכל 
מחשבותיך וגם כל 
המחשבות העתידות 
להבראות ואמר ואחר 
שהדבר כן מה יוכל שום 

ד ללמדך בשכל נקי בו מלמ
שיגיע אל קצה קטן מאשר 
ילמדך השם בו בעיונך בשכל 
נקי מכל מחשבות ההבל ואם 
  תאמר  ואיך יתכן זה הנה לך 

הכחהמל ללב להזמעל וטל כללהאל
המת אכי ייה ילכהעל ולי ילי והז
 וקהראה מיהשמנהפה אסו אדי יוו

השר כלב אחר אני הנאכתר כחי הנח
 ימזעלע עמי אסיהלש ווקהאה תהי
 יוישרה עמו רלי דימ ולימלא הוה

ממח נוב תבי ארנעצמאחה דינ ומנ
 יומ עיה ניה מנבמברעהח מני הוב
 פיו מיה מיה ואה וחמריש קלידממ

  
ולפי זה הדרך , הנה זהו השם המצורף היוצא מן הראשון

יין בשם הנכבד הזה ותוציא ממנו גלגולים תוכל גם אתה לע
רק ראוי לך שתשמור מערכותיו תמיד . כרצונך עד אין קץ

ם הפתוח שהוא "והזהר מן הד, בכל מה שתגלגלוהו
אבל . ם"ל הד"ן שהוא גלג"וממנו נברא  הדמיו, המתעה

 ָהְוָהולא תירא מדבר והיה ְי, התדבק בשכל והוא יתדבק בך
  .עמך

  
פני שאמרתי לך שתוציא מעצמך ואל יקשה בעיניך מ

ומדעתך מהשם מערכות נפלאות וסודות שהיו נעלמים 
. מן השם שתוציא מגלגול השם, ותבינם מתוך הבנתך, ממך

שהענין מוכרח , שזה השם כולו יש לנו מופת על אמתתו
והוא שתדע שכל מה שתחשוב אתה בשם כבר , להיות כן

. וא בכלמפני שהכל בו וה, היה כן בעצמו טרם מחשבתך
וכל שכן , ואם כן כבר נחקקו בשם כל מחשבות הנבראים

ואחר . וגם כל המחשבות העתידות להבראות, מחשבותיך
מה יוכל שום מלמד ללמדך בו שיגיע אל קצה , שהדבר כן

קטן מאשר ילמדך השם בו בעיונך בו בשכל נקי מכל 
  . מחשבות ההבל

  
וגם , בלהנה לך מופת מושכל ומקו, ואם תאמר איך זה יתכן

והם שיבנו , ב אותיות"שכל הדיבור יוצא מכ, קצתו מורגש
ואמנם צריך אני להודיעך . ו אותיות שבשם"החכמות על רי

שערי ' כדי שיהיו לך כמפתח לפתוח נ, בו כללים ראשונים
והוא שצריך שתדע כי . ב אותיות"בינה שהם חמשים עם כ
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מופת מושכל ומקובל וגם 
קצתו מורגש שכל הדיבור 

ב אותיות וכל שכן "יוצא מכ
א "שיבנו החכמות על כ

אותיות שבשם ואמנם ילדיך 
אני להודיעך בו כללים 

נים כדי שיהיו כל ראשו
במפתח לפתוח בו שערי בינה 

ב אותיות "שהם חמשים עם כ
והוא שצריך שתדע כי זה 
השם המשולש יצא מכח 
ב "המשולש והוא שם בן י

אותיות וזה היא צורת 
  :הוצאתו

  ה"ו יהו"ה יה"י
  ה"ו יהו"ה יה"י
  ה"ו יהו"ה יה"י' י

ב "והנה כל שם ושם הוא ע
ו "ואמנם שלשתם יחד הם רי

' קחם כארך יהיו שם דוכשת
ה "י מ"דרכים ואלה הם כ

ח ואיני צריך לפרש "ג ע"ס
לך סודותיהם אבל אני צריך 
לרמזם ועליהם תבנה כבר 
רואה כי כל שם מורה סוד 

ה מופלא "ה ויהי"ה הו"הי
והוא שמם שמספרם ואולם 

ה "ה והיא הי"כללם ירא
ה גבורה על שם "ה ויהי"הו

א מלחמה והנה "ו צב"חרב
 ה"ה ויהי" הוה"חכם הי

בעולם בואו ונעלם ונלחם 
ה ומטיל בו "במזל ארי

ח "ר ברו"ה כי הוא בחו"ירא
ויש לי מעינים עליונים 
שכבר נתנה החכמה לאזנים 
ולעינים והדם לאפים 
ג "וההודעה לפה ואור

ו "ה בהרג"ר גבור"הגבו
ח וחרב פיפיות והוא "ברו

א "ד ה"בידו והוא מעיין ביו
ה "א  חלק החכמ"ו ה"וא
ח "ה ומנינם ברו"חלק הבינו

ה "ה ובינ"על דרך סבוב חכמ
ועל פי סבוב חמה ולבנה 
והכל עם זה השם הנכבד 
והנורא ועניינו הוא שעל פיו 

י אשר הוא "מתנועע התל
בעולם כמלך על כסאו ונקרא 

ק כי הוא "ד בשם צד"פקי
אלפים ' מדת הדין ובשנת ה

שנה ליצירה השלים פי ' ומ
 ח"מחזורים כי מחזורו י

שנים וסודם השם המיוחד 
ב "שעל פיו מתגלגל ומגיע י

מזלות וכל הכוכבים בהרהור 
והכל במחשבה כי בספירה 
הולך בשנויים בכל חשבון 
  ומאותו  המחשבה  בנו  והוא 

ב "והוא שם בן י, יצא מכח המשולש, זה השם המשולש
  :אותיות וזה היא צורת הוצאתו

  
  

 י    יה    יהו    יהוה
 י    יה    יהו    יהוה
 י    יה    יהו    יהוה

 ח"ג   ע"ה   ס"מ'  ל
  
  

, ו"ואמנם שלשתם יחד הם רי. ב"והנה כל שם ושם הוא ע
ואיני צריך לפרש לך , דרכים' וכשתקחם באורך יהיו שם ד

עליהם תבנה כאשר אתה אבל צריך אני לרמזם ו, סודותיהם
  :   והוא כי מספרם הוא, כי כל שם מורה סוד מופלא, רואה

  
  

 היה  הוה  ויהיה
 היה  הוה  ויהיה
 היה  הוה  ויהיה

  
א "ו צב"על שם חרב, ה"ה והוא גבור"ואמנם כללם ירא

ה "ל ארי"ם במז"א ונלח"ם ב"ם בעול"והנה חכ. ה"מלחמ
 ויש לו  ממונים ,ח"ר ברו"ה כי הוא בחו"ומטיל בו ירא

ם "ם והד"ם ולעיני"ה לאזני"ם שכבר נתנה החכמ"עליוני
ו "ה בהרג"ר גבור"ג הגבו"ה ואור"ה לפ"ם וההודע"לאפי
א "ו ה"א ו"ד ה"ן ביו"ב פיפיות בידו והוא מעי"ח וחר"ברו

ח "ם ברו"ומניע, ה"ק הבינ"ה וחל"ק החכמ"ישר הוא חל
ה "מב ח"ועל פי סבו, ה"ה ובינ"ב חכמ"על דרך סבו

והכל עם זה השם הנכבד והנורא ועניינו הוא שעל , ה"ולבנ
ונקרא , פיו מתנועע התלי אשר הוא בעולם כמלך על כסאו

  .ק כי הוא מדת הדין"ד בשם צד"פקי
  

כי , ר מחזורים"שנה ליצירה השלים פ' אלפים ומ' ובשנת ה
וסודם השם המיוחד שעל פיו מתגלגל , ח שנים"מחזורו י
', והכל במחשבה' 'בהרהור' וכל הכוכבים .ב מזלות"ומניע י

המחשבה 'ומאתו ' בכל חשבון' 'בשנויים' 'בספירה הולך'כי 
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כג

י ועל כן "הברכה והקללה בח
קללה והנה ' ברכה וי' היה י

ח חדשים "גלגולו במחזורו י
' המה בכל מזל ויש למזל ל

' הולך בכל גמעלות והוא 
מעלות עד ' חדשים ה

ח בכל מזל "שיושלמו לו י
ומזל ומכאן חייבו להיות בכל 

פנים ' גבולות וג' מזל ה
והגבולות הם לדרכי כוכבי 

ש 'נ'מ'צ'לכת החמשה שהם כ
' כ'ל'ז שהם ח"והפנים הם ל

שנקראו ' וגם הם ג' ש'נ'מ'צ
משולשות במהלכם ומפני 
שהשם הנכבד והנורא הנרמז 

תנועות ומעלותם בראשית מה
בנוי על ברייתו של עולם 
אצטרך להקדים לך הקדמה 
קצת מזות החכמה החזיונות 
עד שיהיה קל עליך להבין 
דרכיו יותר והעד שזה השם 
מורה על סוד התנועות הוא 
ע "שהתחלתו בתורה מן ויס

המורה על הנסיעה וסודו 
ד הנסיעה והוא נוסע בכח "בי

ה והשני לו הוא ויבא "גבור
ה גם היא מורה על והביא

נסיעה שנית ממין שני 
כ מורה על "והשלישי הוא ג

נסיעה שלישית ממין 
ט מלשון "שלישית שהוא וי

נטייה והנה נסיעה וביאה 
' ונטייה הם עדים שלשה על ג

תנועות העולם שהם תנועה 
מן האמצע והתנועה אל 
האמצע ותנועה סביב האמצע 
ומן הכתובים תבין כל אחת 

בא זכירת ואחת מהן שהרי 
הליכת הפנים וחזרה לאחור 

מראשו ישר ' כ נלקח ו"וע
כפי הנסיעה הראשונה והנה 
הנסיעה ביד גם הנסיעה 
ברגל והיא נסיעת התלי בסוד 
ותחת רגליו ושל היד כתובים 
באצבע אלהים והוא סוד 
תנועת העט בסוד ויט משה 

י את "את ידו על הים ויולך י
' הים ברוח קדים עזה וגו

לגלים הם סבות כל ונטוית הג
השנוים הנמצאים בעולמיו 

ח שנים מתגלגל "זה כי י
ל "ת ובשפ"התלי בגבהו

ומנצחו השם המיוחד על פי 
כ "הנסיעה בגבורה בקשיו וע

ח נקודות כחו כי שם ביתו "י
ותשובתו הרמתה הם ששה 
הם אש ורוח ומים ששים 

כ נלקח שם "קשרים אלו וע
 א  ישר  לו אך הוא הפכו "ויב

' ברכה וי' י'ועל כן היה . ומאתו הברכה והקללה בחי', בנו
ח חדשים חמה בכל מזל "והנה גלגולו במחזורים י. 'קללה
' חדשים ה' מעלות והוא הולך בכל ג' ויש למזל ל. ומזל
ומכאן חייבו . ח בכל מזל ומזל"ושלמו לו יעד שי, מזלות

והגבולות הם לדרכי , פנים' גבולות וג' להיות בכל מזל ה
ו שהם "והפנים הם ל, ש'נ'מ'צ'החמשה כוכבי לכת שהם כ

. שנקראו משולשות במהלכם' וגם הם ג', ש'נ'מ'צ' כ'ל'ח
ומפני שהשם הנכבד והנורא הנרמז בראשית התנועות 

אצטרך להקדים לך ,  של עולםומהלכם בנוי על ברייתו
הקדמה קצת מזאת החכמה החיצונית עד שיהיה קל עליך 

  .להבין דרכיו יותר
  

הוא שהתחלתו , והעד שזה השם מורה על סוד התנועות
ד "וסודו בי,  המורה על הנסיעה,"ויסע"בתורה מן פסוק 

והשני לו הוא מפסוק . ה"ח גבור"ע בכ"ה והוא נוס"הנסיע
. ן מורה על נסיעה שנית ממין שני שהוא גם כ,"ויבא"

, כ מורה על נסיעה שלישית ממין שלישית"והשלישי הוא ג
, ונטייה, וביאה, והנה נסיעה.  מלשון נטייה"ויט"שהוא 

שהם תנועה מן , תנועות העולם' הם שלשה עדים על ג
ומן . ותנועה סביב האמצע, והתנועה אל האמצע, האמצע

שהרי במחשבה זכר , הכתובים תבין כל אחת ואחת מהן
מראשו ישר כפי ' כ נלקח ו"וע. הליכת הפנים וחזרה לאחור

, גם הנסיעה ברגל, והנה הנסיעה ביד. הנסיעה הראשונה
ועל היד , )'י' שמות כז( "ותחת רגליו"והיא נסיעת התלי בסוד 

והוא סוד תנועת ). 'כה' שמות ה( "באצבע אלהים"כתוב 
 ויולך יהוה את ויט משה את ידו על הים "ההטיה בסוד

 ונטיית הגלגלים הם ).'כא' שמות יד(' וגו" הים ברוח קדים עזה
ח שנים "כי י. סבוב כל השינוים הנמצאים בעולמנו זה

ומנצחו השם המיוחד על , מתגלגל התלי בגבהות ובשפלות
ח נקודות כחו כי שם "כ י"וע. פי הנסיעה בגבורה בקשיות

 הם ששה שהם אש ,)'זי' ז' שמואל א( "הרמתה ותשובתו"ביתו 
 "ויבא"כ נלקח שם "וע. ורוח ומים ששים קשרים אלו

ומה ,  ישר לו"ויט"ושם . אך הוא הפכו מן הלילה, ישר לו
ומה שהוא ישר לזנבו , שהוא הפוך לראשו הוא ישר לזנבו

כ "וע,  מן המכריע בנתים"ויבא"אך . הוא הפוך לראשו
 צרים ולא ויבא  בין  מחנה  ישראל  ובין מחנה מ"נאמר 

  .ן"ם סודו ה" והי,)'כ' שמות יד(" קרב זה אל זה כל הלילה
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כד

כד

ט ישר לו "לה ושם וימן הלי
ומה שהוא הפוך לראשו והוא 
ישר לזנבו ומה שהוא ישר 
לזנבו הוא הפוך לראשו אך 

א מן המכריע בנתים "ויב
כ נאמר ויבא בין מחנה "וע

מצרים ולא קרב זה אל זה 
ן "ם סודו ה"כל הלילה והי

זכר ביאה בנתים ' ואמנם בב
שהיא סוד ההכרעה עד שלא 
 יקרב זה אל זה כל זמן אשר
המכריע בין שתי המחנות 
קיים ומביאה היא בדמות 
הכנסה ברית שהנכנס בא בו 
בין שני השערים ובתוכו 
יוצא ובא לעתים פנים ואחור 
וכן הרוח מכריע בין האש 
והמים ושמו מדת השלום 
מפני שבכל עת שהרוח 
מכריע ביניהם יש שלום 

כ "ת וע"ח האמ"והשלום א
אם מדת יעקב אמת הנה מדת 

 וביניהם דברי ם"עשו שלו
כ סוד המדות "שלום ואמת וע

משם שהוא לעד "בדמות א
בנבואה אמת ' על מה שנ

ם שפטו "ומשפט שלו
זכר בו ' בשעריכם ואמנם בג

נטייה שהיא הוראה על 
היותה סבת תנועת חרוח 

ת "ותנועת הרוח סבת תנוע
השנוי הטבעי והוא יובש 
הלחות ובקיעת המים 
ב "לחלקים שוים והם י

ב שמות "א סוד יחלקים והו
ו "אשר רמזתי שסודם רי

ה אל "כ נרמז בנתים ז"וע
ה בסוד קדושה משולשת "ז

מחנות ' לשלוש כתות שהן ג
גם חמש מחנות עם מספר 
מחנה שכינה הן בדמות 

  :שלוש בצורה זה
  
  
  ציור

  
  

והנה זו הצורה שהיא צורת 
ב היא "דגלים שהם י' ד

שהיא ' ד'בסוד א' כדמות ה
היא חצי השם ורביעית ו

חיות הקדש אשר ' בדמות ד
פנים לאחד ושכינה בנתים ' ד

' והסוד בהיות ה' ו'ה'בסוד ו
מאמצע בין הזוגות והוא 

  :נפרד בדמות אלה הצורות
  
  
  

עד , שהוא סוד ההכרעה, ואמנם בשני זכר ביאה בנתיים
שלא יקרב זה אל זה כל זמן אשר המכריע בין שתי המחנות 

שהנכנס בא בו בין , והביאה היא בדמות הכנסה בבית. קיים
וכן . ורשני השערים ובתוכו יוצא ובא לעתים פנים ואח

ושמו מדת השלום מפני , הרוח מכריע בין האש והמים
והשלום אח . שבכל עת שהרוח מכריע ביניהם יש שלום

, ם"הנה מדת עשו שלו, ת"כ אם מדת יעקב אמ"וע, האמת
כ סוד המדות "וע.  וביניהם דברי שלום ואמת)ם"שלו' עשו בגי(

אמת "ש שהוא לעד על מה שנאמר בנבואה "בדמות אמ
'  ואמנם בג).'טו' זכריה ה(" ום שפטו בשעריכםומשפט של

. זכר בו נטייה שהיא הוראה על היותה סבת תנועת הרוח
והוא יובש הלחות , ותנועת הרוח סבת תנועת השנוי הטבעי

והוא סוד . ב חלקים"והם י, ובקיעת המים לחלקים שוים
ה "כ נרמז בנתים ז"וע, ו"ב שמות אשר רמזתי שסודם רי"י

' שהן ג, קדושה משולשת לשלוש כתותבסוד , ה"אל ז
גם חמש מחנות עם מספר מחנה שכינה הן בדמות . מחנות

  :שלוש בצורה זה
  

  
  

היא כדמות , ב"דגלים שהם י' והנה זו הצורה שהיא צורת ד
' והיא בדמות ד. שהיא חצי השם ורביעית', ד'בסוד א' ה

. 'ו'ה'ים בסוד ופנים לאחד ושכינה בנת' חיות הקדש אשר ד
באמצע בין הזוגות והוא נפרד בדמות אלה ' והסוד בהיות ה

  :הצורות
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כה

  שני  ציוריום
  

' הנה מאלו הצורות הג
שצורתם שהם שלשים 

תבין ' ו'א' ד'א' ב'וכללם א
סתרי המערכות ווהמערכות 
המרכבות ולעולם תשקול את 

 במשקל משולש כאלו כולם
להשים זוגו שוות ימין 
ושמאל או נפרדים שונים אך 
תכריע ביניהם לעולם באחד 
יחיד ומיוחד ותבין מזה 
שבכל המרכבות והמערכות 
אומי שידמה למכריע חוץ מן 
השלוש הראשון שהמכריע 
שוה במציאות לימינו 

פ שהמחודש "ולשמאלו ואע
ודמה לו מצד אחד מפני סוד 

כל הקדש שש קצוות והי
המכוין באמצע והוא אשר 
רמזתים בשלשת האמרים עם 
כל זה כולם מורכבים מן 

וזה ' ה'ה'השלש והנה הם ה
הוא אחד מן השמות ולפי 
זאת הדרך הקדושה תמצא 

א שהיא מתחלת "א בית"אלפ
מלמעלה ויורדת למטה 
ומתרכבת תמיד בצורה שזה 
והיא מעיינת לייחוד המכריע 
בנתים עד היות ימין מפה 
וימין מפה שאין שמאל 

ן מיד "למעלה והרואה יאמי
ה "בקריעת ים סוף כי בי

ה צור עולמים והנה היה "יהו
הים מפה ומפה כצורה זו הים 
אל הים גם יתגלה מעניין יום 
ל "יום שהנה כשתוריד הא

א לשני "א בית"לאלפ
' עד ז' הצדדים בשווי מן א

בנתים ' מכריע ו' ותשים א
  תמיד אז תדע כי היא 

  
  
  ציור

  
ף "המים באמת והנו אל

שהם , ק"משולש בסוד אי
ה "י מא"ע עשר"מ אח"חע

ד וזה הוא סוד "וסודם הד
הפוך והושם לכסא לאלף 

ה והוא "ה השע"חלקי השע
החלקים שהנה התחלתם 
בסוד המולד הראשון מן 

ד "ר כפול הר"ב לבהב"לבה
ח שנים "ח והוא י"ותמצא תי
ו "ם וסודם חצי"של התני

ח וחציו "ו רצי וכן חצי"שד
ן גם חציו רוח מים "רחמ

  וחציו  המרום  ועל זה נתיחס 

  
' ב'שצורתם שהם שלשים וכללם א' הנה מאלו הצורות הג

ולעולם תשקול . והמרכבות, תבין סתרי המערכות', ו'א' ד'א
ימין , שוותאת כולם במשקל משולש כאילו להשים זוגות 

אך תכריע ביניהם לעולם באחד . או נפרדים שווים, ושמאל
ותבין מזה שבכל המרכבות והמערכות אין מי . יחיד ומיוחד

שידמה למכריע חוץ מן השלוש הראשון שהמכריע שוה 
פ שהמחודש דומה לו מצד "ואע. במציאות לימינו ולשמאלו
 ,והיכל הקדש המכוון באמצע, אחד מפני סוד שש קצוות

עם כל זה כולם . והוא אשר רמזתים בשלשת המאמרים
וזה הוא אחד מן ', ה'ה'והנה הם ה, מורכבים מן השלש

  .השמות
  

א שהיא "א בית"תמצא אלפ, ולפי זאת הדרך הקדושה
ומתרכבת תמיד בצורה , מתחלת מלמעלה ויורדת למטה

והיא מעיינת לייחוד המכריע בנתים עד היות ימין . שווה
ן מיד "והרואה יאמי.  שאין שמאל למעלה,מפה וימין מפה
' ישעיה כו(" ה צור עולמים"כי ביה יהו ".בקריעת ים סוף

  :והנה היה הים מפה ומפה כצורה זו). 'ד
  

  
  הים'                                הים א

  
א "ל לאלפ"שהנה כשתוריד הא, גם יתגלה מעניין יום יום

' מכריע ו' ותשים א' עד ז'  בשווי מן אא לשני הצדדים"בית
ף "והנו אל. אז תדע כי היא היא המים באמת, בנתים תמיד

וסודם , אה'שר מ'חד ע'מ א"שהם אע, ק"משולש בסוד אי
וזה הוא סוד הפוך והושם לכסא לאף חלקי השעה . ד"הד

שהנה התחלתם בסוד המולד הראשון . החלקים] ף"א[והוא 
ח "והוא י, ח"ד ותמצא תי"ד כפול הר"ב לבהב"מן לבה

וכן חציו רוצח וחציו , י"וסודם חציו שד, ם"שנים של התני
 ועל  זה  נתיחס . וחציו  המרום,  גם  חציו  רוח  מים. רחמן
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למים באומר התנין הגדול 
הרובץ בתוך יאוריו כלי 

' מ'י' מ'י' ב'ע'ו'י'אורו בתוך י
מכריע בנתים ' והנה שהוא א

ואם תמנה    לפי       הצורה 
הנזכרת  מספר החלקים 
הנקראים כפות המנעול 
כלומר כפות העולמים 

ים תפלא מסודם  וזה  הנזכר
  :  צורתם

  
  ציור

  
דע  בני כי  זאת  היאצורת 
המזבח אשר בנה משה ויקרא 

י נסי והסוד כי "שמו י
ה "י והיא הסנ"חשבונו נס

אותיות למשה מסיני השווהו 
שהוא נמצא שוה כזו הנה זה 
הצורה כזו הצורה והם זו 

  :הצורה
  

  ציור
  
כ היא אשר תהיה לך "ג

הדרך הישרה הנערכת 
כמת המרכבה וממנה מח

תזכיר השפע הנכבד וכמוה 
אתה צריך לצייר בשפע 
המרכבה המעושית ביודין 
וכן במאיית בעצמה והנה 

ה ומן "יהיו ידיה הימנים נ
ה וחוט שזרתן "השמאלים נ

אשר ממנו כלים מוצצים 
ודין ' ויונקים חייהם הם א

ה "והנה עוד מספר הנס
ואמנם סודם המרכבה הנגזר 

ה אשר "והיא שליש השנ
המחשבה גוזרת לשלושה 
בסוד סמך בעבור היותו 
ה "מספר קבוע לחבירו י

מספרים אשר הוא שמינית 
המורים על ד "ף יו"כ

רביעתם ואשר חקוק בכסא 
הכבוד הוא החקוק בטבע 
הלב והנה מספר כסוד 
מרובעי ברוח שהם הזוגות 

ף והם סוד "ד והם כא"והם י
י "ם שהם ימינ"ד סבובי"ליו

 ותמצא שכלי ושלוש דמיוני
י "ושלוש שכלי ותמצא אנכ

י ותמצא רגלי "ושלוש אנכ
וכפלם יסודות וכפלם שמו 

כ יודים "מפורש והנה ק
ק וסודו הפוך "מספרם אי

א והוא פלא גדול "קי
אחד ' בשתחשוב החוט לי

יודין הנה ' ואם תחשבהו לי

 "התנים הגדול הרובץ בתוך יאוריו"למים באומרו 
והנה . 'מ'י' מ'י' ב'ע'ו'י'כלומר אורו בתוך י). 'ג' יחזקאל כט(

ואם תמנה לפי הצורה הנזכרת . םמכריע בנתי' שהוא א
מספר החלקים הנקראים כפות המנעול כלומר כפות 

  :העולמים הנזכרים תפלא מסודם וזה צורתם
  

  
ויקרא "דע בני כי זאת היא צורת המזבח אשר בנה משה 

י והוא " והסוד כי חשבונו נס).'טו' שמות יז(" שמו יהוה נסי
, ני השווה שהוא נמצא שווה כזהה אותיות למשה מסי"הסנ

  :הנה זה הצורה כזו הצורה והם זו הצורה
  

   
כ היא אשר תהיה לך הדרך הישרה הנערכת מחכמת "ג

וכמוה אתה צריך . וממנה תכיר השפע הנכבד, המרכבה
וכן העצמאית , לצייר בשפע המרכבה המעשית ביודין

, ה"ומן השמאלים נה "והנה יהיו ידיה הימנים נ. בעצמה
' וחוט שדרתן אשר ממנו כלים מוצצים ויונקים חייהם הם א

, ואמנם סודם המרכבה הנגזר. ה"והנה עוד מספר הנס. ודין
בסוד , ה אשר המחשבה גוזרת לשלושה"והיא שליש השנ

ה מספרים אשר "בעבור היותו מספר קבוע לחבירו י. ך"סמ
ואשר חקוק . המורים על רביעתם, ד"ף יו"הוא שמינית כ

והנה מספרן . ב"ע הל"ד הוא החקוק בטב"א הכבו"בכס
ף והם "ד והם כ"כסוד מרובעו ברוח שהם הזוגות והם יו

ותמצא . י"ושלוש דמיונ, י"ם שהם ימינ"ד סבובי"ד ליו"סו
ותמצא , י"ושלוש אנכ, י"ושלוש שכלי ותמצא אנכ, שכלי
ם כ יודי"והנה ק. וכפלם שמו מפורש, וכפלם יסודות, רגלי

והוא פלא גדול כשתחשוב . א"וסודו הפוך קי, ק"מספרם אי
יודין הנה הנוסף במספר ' ואם תחשבהו לי. אחד' החוט לי
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  ם  וסוד "הנוסף  במספר  כול
העולמים אמצע כל העולם 

קנאים  למלך והמלכה
מקיאים המקוים נסיעה 
ונקמה לעדים בהם ואמנם 
כ "מערכת המאות שהיא ק

ב אלפים חבר "קופים עולה י
ב וסודם "ר י"כ א"שלשתם ק

ח היוצר "זכר הגלגלים כ
ג שהוא החושך "והוא של

העולם הזה והעולם הבא כל 
ר "ק בכ"האור הגנוז והנם אי

ובצורת האלו הדומים להם 
אתה צריך לצייר ולעיין בם 

יינים מושכלים עד אשר בענ
תוציא מה שבכח אל פועל 

הסמכיות עם  בלבל שמות
הכחות הטבעיות כי בם תשיג 
השכליות על פי הצורה 

 צירוף האותיות

' המלך והמלכה' 'כל העולם' 'אמצע' 'העולמים'וסוד . ם"כול
. 'לעדים בהם' 'ונקמה' 'ונסיעה' 'המקוים' 'מקיאים' 'קנאים'

אלפים ב "כ קופים עולה י"ואמנם מערכת המאות שהיא ק
כח 'וסודם זכר הגלגלים ', ב"ר י"כ א"ק'חבר שלשתם 

העולם הזה והעולם ' 'החשך'שהוא ' ג"של'והוא ' היצר
ובצורות האלו . 'ר"ק בכ"אי'והנם ', כל האור הגנוז', 'הבא

והדומים להם אתה צריך לצייר ולעיין בם בעניינים 
עד אשר תוציא מה שבכח אל פועל אל כל שמות , מושכלים
כי בם תשיג השכליות על , ת עם הכחות הטבעיותהסכמיו

 .פי צורת צירוף האותיות
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  מקור -' חלק שלישי קטן סימנו ג

  
אם היות יכול לקצור באלו 
הדרכים קצור שלא היה כבר עליך 

ת חסר להבין כוונתי בו גם לא היו
משום ידיעה הראויה לדעתה 
בחכמה זו מפני רוב הקצור היה לי 

תועלות ' תועלות ולך ג' בזה ב
האחת היתה באה לי מצד שהייתי 
מקל הטורח הגדול מעלי ואשר אני 
צריך אליו לחבירו ולבארו בכל 

ימים ולא ' בל יום הייתי מבארו בג
ט יום ראשון "הייתי מתבטל כ

ללמוד הנוספים אשר הייתי יכול 
בם מסכתא אחת שהייתי לי למסך 
ולמגן בעת צרת העולם הבא 
למחול בעבורה עונות ותועלת 
השנית היתה באה לי מצד שהייתי 
מקל מעלי טורח הלמוד שאתה 
מקבל ממני ולו היה אפשר 
שתלמוד ממני ביום אחד מה 
שאתה צריך לטרוח עליו שנה 
אחת היה זה טוב לשנינו רק 

מזה הם השלש פעולות הבאות לך 
מוכנות בתחילת מחשבה והאחת 
מהן היא שתלמוד בדברים מועטים 
חכמות נפלאות אלהיות והשנית 
שתתחכם מהם בזמן מועא 
והשלישית תשתנה עולם שכולו 
ארוך במעט טורח ובמעט קצר 
ואחר היות העניין כן אין ספק 

ב חכמות "שאם אוכל להשים ע
תחת שני ענינין לא אטריח עצמו 

כי אז היה '  עלהשמידם  תחת 
העניין והחכמה מועטת והיה ראוי 
להאמר עלי בזה כי בא החלום 
ברוב ענין וקול כסיל ברוב דברים 
והנה הזכיר שלמה לבלתי להאריך 
בדברים אלו באומרו כי האלהים 
בשמים ואתה על הארץ על כן יהיו 
דבריך מעטים ואמנם באמת זה 
החכמה העליונה שמה בלשון 

כלומר חכמינו מעשה מרכבה 
ש עם "ם אמ"ם בש"הרכבת ש

מ הרכבת מעריך בנערך "אש
מכרוע בנתים בדמות מסמר 

כ ואל "במסמר מצור במצור וע
תתמה מאשר אריך בו בקצת 
דברים בהכריח כי הדבר עמוק 
עמוק מאד ומי ימצאנו אפילו רוב 
דברים קל וחומר אחר כי זה 
החכמה האלוהית אינה כשאר 
חכמות שהרי היא כוללת כל 

מות שנאמרו ושנגלו ושנסתרו  החכ
וכל הנמצאות ונגלות ונסתרים וכל 
העתידים להאמר להגלות בפירוש 
או נרמזת  נסתרת ואם כן אינו מן 
  הפלא  שהעניין  המופלא   והנורא 

  
  'סימנו ג, חלק שלישי קטן

  
אם הייתי יכול לקצר באלו הדרכים קצור שלם היה עליך 

וגם לא היית חסר משום ידיעה , כבר להבין כוונתי בו
' היה לי בזה ב, דעתה בחכמה זו מפני רוב הקצורהראויה ל
האחת היתה באה לי מצד שהייתי . תועלות' ולך ג, תועלות

ואשר אני צריך אליו לחברו , מקל הטורח הגדול מעלי
ולא הייתי . ימים' הייתי מבארו בג, ב יום"ולבארו בל
אשר הייתי יכול ללמוד בם , ט יום נוספים"מתבטל כ

 לסמך ולמגן בעת צרת העולם מסכתא אחת שהייתה לי
ותועלת השנית היתה באה לי . למחול בעבורה עוונות, הבא

ולו . מצד שהייתי מקל מעלי טורח הלמוד שאתה מקבל ממני
מה שאתה צריך , היה אפשר שתלמוד ממני ביום אחד

רק השלש . היה זה טוב לשנינו, לטרוח עליו שנה אחת
והאחת . מחשבהפעולות הבאות לך מזה הם מוכנות בתחילת 

. מהן היא שתלמוד בדברים מועטים חכמות נפלאות אלהיות
והשלישית שתזכה . והשנית שתתחכם מהם בזמן מועט

ואחר היות . לעולם שכולו ארוך במעט טורח ובזמן קצר
ב חכמות תחת שני "אין ספק שאם אוכל להשים ע, העניין כן

כי אז היה ', עניינים לא אטריח עצמי להעמידם תחת ע
כי בא "והיה ראוי להאמר עלי בזה . עניין והחכמה מועטתה

 ).'יב' קהלת ה(" החלום ברוב ענין וקול כסיל ברוב דברים
, והנה הזכיר שלמה לבלתי להאריך בדברים אלו באומרו

 על כן יהיו )'שם א(" כי האלהים בשמים ואתה על הארץ"
ואמנם באמת זו החכמה העליונה שמה . דבריך מעטים
, ם"ם בש"כלומר הרכבת ש, ינו מעשה מרכבהבלשון חכמ

מכריע בנתים , ך"ך בנער"הרכבת מערי, מ"ש עם אש"אמ
כ ואל תתמה "וע. ר"ר במצי"מצי, ר"ר במסמ"בדמות מסמ

כי הדבר עמוק . כאשר אאריך בו בקצת דברים בהכרח
קל וחומר אחר , אפילו ברוב דברים, עמוק מאד ומי ימצאנו

שהרי היא . שאר חכמותכי זו החכמה האלוהית אינה כ
וכל הנמצאות , כוללת כל החכמות שנאמרו ושנגלו ושנסתרו

או , ונגלות ונסתרים וכל העתידים להאמר ולהגלות בפירוש
שהעניין המופלא , ואם כן אינו מן הפלא. נרמזת או נסתרת

אלא שנותן . והנורא הזה יתחיל להמשיך המחבר המדבר בו
 ך הוא את העניין ולא הדין לדעתו  של החכם המדבר שימשי
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הזה יתחיל להמשיך המחבר 
המדבר בו אלא שנותן הדין לדעתי 
של החכם המדבר שימשיך הוא 
את העניין ולא שהעניין ימשיך 

בספר היצירה בסופו על ' ותו שנא
חכמת האותיות אשר ענין אברהם 

ה שהוא המשיך האותיות "אבינו ע
אבות ' שבהם נברא הכל בדמות ג

כאומר משכן במים  דלקם באש 
ב "כעשן ברוח ועוד עשה כן בזוי

כוכבים כי נהגן ' נאמר בעדן בז
ז שהוא המשיך "ב מזלות וכלל"בי

הכוחות והמשיך חכמת האותיות 
צונו ולא הכרחתיהו החכמה כר

המופלאה הזאת לעבור גבולה 
והנה היום לולי שאנו מובטחים 
בשם אשר הורנו על ידי זאת 
החכמה התוריית הקדושה שאנחנו 
בזמן הישועה ונאמר עליה 
ושאבתם מים בששון ממעייני 
הישועה ותרגמו יונתן בן עוזיאל 

ל יתאלפון אולפן חדת בחדוה "ז
 אנחנו מבחירי צדיקיא הנה גם

היינו שותקין לבלתי גלות בחכמה 
זו כי אם ראשי הפרקים רחוקים 
ועמוקים עד שלא היו מובנים כי 
אם לצדיקים המעמיקים אך מה 
שמכריחנו הוא עניין אלוהי וגלה 

ן "ך ב"לנו קצת מסודו ויבא חנו
י וידבר "ד בדמות מוכיח דברנ"יר
ו ועל לבינו הביא תנחומים "בנ

מחרישים וינחמינו כבר היינו 
ל וידוע "כאשר החרישו קדמונינו ז

ל "כי אליהו אשר נקרא שמו יהוא
לא יתגלה לרשעים כי אם 
לצדיקים בלבד והם אשר צדקו 
כ "ביראת והם הם חושבי שמו ג

ד שלא "ן יר"ך ב"כמו כן חנו
יתגלה כי אם לאנשי אמת שונאי 
בצע שהם אנשים חכמים בחכמה 
האלוהית הזאת בלבד ואל תאמן 

ה ודע כי אליהו וחנוך זולת ז
שניהם יבואו בזמן אחד ועצה אחת 
לשניהם והם מבשרים באמת 
ותחבולות גדולות יוליכנו יולידו 
בעולם ויחדשו חכמות אשר הם 
נכריות היום מאד אצל חכמי 
ישראל המתחכמים בחכמת 
התלמוד והם בתכלית הדוחק 
מאמתתה השנית כי יש לה שני 

דרכים אחד נגלה ואחד נסתר  
יהם אמת רק הנגלה דומה ושנ

לעניינים הגופניים אשר במציאות 
כלו בכלליו ובפרטיו והוא שכבר 
ונודע ונגלה לכל בעל שכל כי 
העניינים הנגלים אשר במציאות 
הם העניינים המורגשים והם הם 
כלים    לכל   העניינים הרוחניים 
  הקרובים  אליהם   והם  הם  כלים 

שנאמר בספר היצירה בסופו על . שהעניין ימשיך אותו
ה שהוא "אשר עניין אברהם אבינו ע, חכמת האותיות

באומרו . אמות' המשיך האותיות שבהם נברא הכל בדמות ג
' ועוד עשה כן בז. משכן במים דלקם באש רעשם ברוח

כלל זה ו. ב מזלות"נהגם בי, כוכבים' באמרו בערם בז, ב"וי
ולא , שהוא המשיך הכוחות והמשיך חכמת האותיות כרצונו

  .הכריחתהו החכמה המופלאה הזאת לעבור גבולה
  

והנה היום לולי שאנו מובטחים בשם אשר הורנו על ידי 
. זאת החכמה התוריית הקדושה שאנחנו בזמן הישועה

 "ושאבתם מים בששון ממעייני הישועה"ונאמר עליה 
ותאלפון אולפן "ל "רגמו יונתן בן עוזיאל ז ות).'ג' ישעיה יב(

הנה גם אנחנו היינו שותקין ". חדת בחדוה מבחירי צדיקיא
לבלתי גלות בחכמה זו כי אם ראשי הפרקים רחוקים 

. עד שלא היו מובנים כי אם לצדיקים המעמיקים, ועמוקים
. וגלה לנו קצת מסודו, אך מה שמכריחנו הוא עניין אלוהי

י וידבר בנו "ח דברנ"ד בדמות מוכי"ירן "ך ב"א חנו"ויב
כבר היינו מחרישים . ועל לבנו יביא תנחומים וינחמינו

וידוע כי אליהו אשר נקרא , ל"כאשר החרישו קדמונינו ז
והם . ל לא יתגלה לרשעים כי אם לצדיקים בלבד"שמו יהוא

כ כמו כן "והם הם חושבי שמו ג, אשר צדקו ביראת השם
. שונאי בצע, כי אם לאנשי אמתחנוך בן ירד שלא יתגלה 

ואל . שהם אנשים חכמים בחכמה האלוהית הזאת בלבד
  . תאמן זולת זה

  
ודע כי אליהו וחנוך שניהם יבואו בזמן אחד ועצה אחת 

, ותחבולות גדולות יוליכנו. והם מבשרים באמת, לשניהם
ויולידו בעולם ויחדשו חכמות אשר הם נכריות היום מאד 

והם . תחכמים בחכמת התלמודהמ, אצל חכמי ישראל
אחד , בתכלית הרוחק מאמתתה השנית כי יש לה שני דרכים

רק הנגלה דומה לעניינים . ושניהם אמת, נגלה ואחד נסתר
והוא שכבר , הגופניים אשר במציאות כולו בכלליו ובפרטיו

כי העניינים הנגלים אשר . נודע ונגלה לכל בעל שכל
הם הם כלים לכל ו, במציאות הם העניינים המורגשים
והם הם כלים לכל , העניינים הרוחניים הקרובים אליהם

והנה . הפנימיים הרוחניים הקרובים אליהם והמנהיגים אותם
. הכלים בעצמם יש מהם חיצוניים ויש מהם פנימיים
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ם לכל הפנימיים הרוחניים הקרובי
אליהם והמנהיגים אותם והני 
הכלים בעצמם יש מהם חיצוניים 
ויש מהם פניימים והחיצוניים הם 
כגון העינים והאזנים והאפים והפה 
והראש בכללו החיצוני והזרועות 
והשוקים והידים והרגלים 
והאצבעות והשער והצפרנים 
והעור וכלי המשגל אך אלה כלם 

ה "מפני שהם בעלי חומ' נגלים כלו
ות בולטות הם מורגשים צור
כ ראוי להביא מופת מהם "ואעפ

על שהם עם היותם נגלים אינם 
במעלה שוה עם הכלים הפנימיים 

כ אך הפנימיים "הבולטים ג
מעולים מהם מאד והושמו אלו 
בדמות שומרי העיר ומסבבים כדי 

לשמור הכלים הפנימיים כאשר  
ישמרו ויעבדו עבדי העיר 
המשרתים את שרי העיר 

מנהיגים כי ההנהגה כלה שרשה ה
ומקרה הקרוב לכולם החיצוניים 
היא נאה מן הכלים הפנימיים 
והפניימים כשרים והחצוניים 
כעבדים רק באמת לא ישמרו 
החיצוניים אלא על ידי הפנימיים 
גם לא יהיו שלמים הפנימים אלא 
על ידי החיצונים וכאשר החיצונים 
פחותים מהפניימים וגם כל מה 

 אלו ואלו קשר הצורך שקושר את
כן הפנימיים יש להם פנימים מהם 
עוד שיגן מהם אותם ומניעים את 
כוחותיהם והם כוחות רוחניות 
מאירות שוכנות על הגלמים 
המצויירים בצורות בולטות 
פנימיות גם הרוחניות מתפשטות 
בגוף מבית ומחוץ כי מבית ומחוץ 
הכל משכן אחד ויקראו השוכנים 

וחות ונשמות על אלו המשכנות ר
ש ונפשות הרבה "וחיות הקד

מאלה השמות להם להורות על 
התיחדם מהם ועל הצטרכם אליהם 

כ יש לכל "ועל השתתפם עמם אעפ
דבר ודבר מהרוחנים מעלה 
מיוחדת כמו שקרה לנו פנים 
הפנימים והחיצונים ויש עוד 
לרוחניים השוכנים כוחות ורוחות 
מניעות ומנהיגות ומשגיחות בם 

י צריכים אל משכן רק והם בלת
פועלים בהם ואינם נפעלים מהם 

סוף דבר כל מה שהעיינים פנימיים  
יותר הם יותר מעולים ויותר 
רוחנים ויותר נכבדים מהחיצונים 
עד הגיע העניין הנשפע מפועל 
ראשון אשר אין לפניו אל נפעל 
אחרון אשר בלתי פועל בזולתו 
והוא פועל בכל נמצא מאתו אשר 

שמו והוא  אינו ' נו יתעהכל  ממ
  מתפעל   מזולתו   והוא    בתכלית 

, והפה, והאפים, והאזנים, והחיצוניים הם כגון העינים
, יםוהיד, והשוקים, והזרועות, והראש בכללו החיצוני

וכלי , והעור, והצפרנים, והשער, והאצבעות, והרגלים
אך אלה כולם נגלים כלומר מפני שהם בעלי חומר . המשגל

כ ראוי להביא מופת "ואעפ. הם מורגשים, צורות בולטות
מהם על שהם עם היותם נגלים אינם במעלה שווה עם 

אך הפנימיים מעולים מהם . כ"הכלים הפנימיים הבולטים ג
מו אלו בדמות שומרי העיר ומסבבים כדי לשמור והוש, מאד

כאשר ישמרו ויעבדו עבדי העיר , הכלים הפנימיים
, כי ההנהגה כולה. המשרתים את שרי העיר המנהיגים

ומקריה הקרוב לכלים החיצוניים היא נאה מן , שרשה
. והפנימיים כשרים והחיצוניים כעבדים. הכלים הפנימיים

גם . אלא על ידי הפנימייםרק באמת לא ישמרו החיצוניים 
וכאשר . לא יהיו שלמים הפנימיים אלא על ידי החיצונים

וגם כל מה שקושר את אלו , החיצונים פחותים מהפנימיים
, כן הפנימיים יש להם פנימיים מהם עוד, ואלו קשר הצורך

והם כוחות רוחניות . שיגן מהם אותם ומניעים את כוחותיהם
ויירים בצורות בולטות מאירות שוכנות על הגלמים המצ

כי , גם הרוחניות מתפשטות בגוף מבית ומחוץ. פנימיות
ויקראו השוכנים על אלו . מבית ומחוץ הכל משכן אחד

הרבה . ונפשות, ש"וחיות הקד, ונשמות, המשכנות רוחות
ועל הצטרכם , מאלה השמות להם להורות על התיחדם מהם

  . ועל השתתפם עמם, אליהם
  

כמו , ודבר מהרוחניים מעלה מיוחדתכ יש לכל דבר "אעפ
ויש עוד לרוחניים . שקרה לנו עם הפנימיים והחיצונים

. השוכנים כוחות ורוחות מניעות ומנהיגות ומשגיחות בם
רק פועלים בהם ואינם נפעלים , והם בלתי צריכים אל משכן

סוף דבר כל מה שהעניינים פנימיים יותר הם יותר . מהם
עד הגיע . ותר נכבדים מהחיצוניםמעולים ויותר רוחניים וי

אל נפעל , אשר אין לפניו, העניין הנשפע מפועל ראשון
והוא פועל בכל נמצא , אחרון אשר בלתי פועל בזולתו

והוא אינו מתפעל . אשר הכל ממנו יתעלה שמו, מאתו
מזולתו והוא בתכלית התכליות של הפנימיות ושל 

כ הוא הנכבד "וע. אחר אשר אין דבר לפניו קודם, הרוחניות
וכל מה שבא אחריו פחות אצלו , והמעולה שבכל

פ שאצלו אצולים "ואע. כשתעריכנו אל עצמו יתברך
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התכליות של הפנימיות ושל 
הרוחניות אחר אשר אין דבר 

כ הוא הנכבד "לפניו קודם וע
והמעולה שבכל וכל מה שבא אחר 
פחות אצלו כשתעריכנו אל עצמו 

פ שאצלו אצולים ושפעים "ואע' ית
ושכלים מעולים מאד הם מעולים 

לים אצל מה שלמטה ופחותים מעו
מהם ופחותים אצל מה שלמעלה 

וכן דרך המציאות כלו מראש  מהם
ועד סוף כי התוך תוך לראש 
ולסוף והוא נערך בשתי הקצוות 
למעלה ולפחיתות והקצה המועלה 

והקצה הפחות הוא ' הוא השם יתע
פועל ' החומר הראשון והשם יתע

בעוצם ואינו פועל במקרה והחומר 
במקרה כל שכן נפעל בעצם ופועל 

אינו נפעל לא בעצם ' שהשם יתע
ולא במקרה ואם ייחס אליו שום 
דמיון התפעלות עצמיי או מקריי 
דבר בלתי אפשר להיותו אמת אך 
דברה  כלשון בני אדם והשמות 

כ כבר "משותפים בהכריח וא
התבאר לך במופת שכל מה שהיה 

הדבר במציאות בכלל  ובפרט  
לם וכן בגופי בני אדם יותר נע

ש ברוחניים "ואפילו בגופנים כ
היה יותר מעולה בהכרח מהנגלה 
וכמו שקרא זה במציאות ובגופים 

כ זה בעצמו "הפרטיים קרה ג
לתלמוד כלו בכלליו ובפרטיו 
שהוא תורה שבעל פה וכן קרה זה 
בעצמו לתורה שבכתב ואל תתמה 

כ על אומרו שיש בעניינים "א
בתורה שבכתב ' הכתובים כלו
ל פה שני פנים אחד ובתורה שבע

נגלה ואחד נסתר שאם אתה חכם 
ושמאשתה או למדת דברי 

פנים לתורה ודברו ' האומרים ע
ט  "ט פנים טהור  ומ"המפרשה במ

פנים טמא אינו דין שיקשה עליך 
אומרי אני שני פנים שכבר 

ח וזה שלא להבדיל "מיעטתי מהעס
דעתך אך חס ושלום שאין זה לפי 

ר אצלי דעתי אמנם בלי ספק התבא
' במופתים ברורים כי האומר ע

ים שפנים לתורה לא אמרו על שי
ן "גבול שבעים פנים לה במספר עי

אבל כיון להודיע שיש לתורה 
פנים הרבה כי שבעים בלשוננו 
מורה על רבוי דברים ואולם פניה 
אצלי עינים הם והם יותר משבעים 
אלף אלפי רבבות והם בלא קץ 
ת ואדם לא הגיע ולא יגיע לדע

תכלית פניה ועל דרך האמת אצלי 
השם אל משה ' על פני התורה אמ

ל "ופני לא יראו ונודע כי אוריא
הוא שר הפנים והוא בדמות חומר 
  לפני התורה שהוא המזרחי באמנת 

. הם מעולים ופחותים, ושפעים ושכלים מעולים מאד
ופחותים אצל מה שלמעלה , מעולים אצל מה שלמטה מהם

כי התוך תוך , וכן דרך המציאות כולו מראש ועד סוף .מהם
. למעלה ולפחיתות, א נערך בשתי הקצוותוהו. לראש ולסוף

והקצה הפחות הוא , והקצה המעולה הוא השם יתעלה
והשם יתעלה פועל בעצם ואינו פועל . החומר הראשון

כל שכן שהשם . והחומר נפעל בעצם ופועל במקרה. במקרה
ואם ייוחס אליו . יתעלה אינו נפעל לא בעצם ולא במקרה
דבר בלתי אפשר , ישום דמיון התפעלות עצמיי או מקרי

 ,:)ברכות לא(אך דברה תורה כלשון בני אדם . להיותו אמת
  . והשמות משותפים בהכרח

  
כ כבר התבאר לך במופת שכל מה שהיה הדבר "וא

, וכן בגופי בני אדם יותר נעלם, במציאות בכלל ובפרט
היה יותר מעולה בהכרח , ש ברוחניים"כ, ואפילו בגופנים

קרה , מציאות ובגופים הפרטייםוכמו שקרא זה ב. מהנגלה
כ זה בעצמו לתלמוד כולו בכלליו ובפרטיו שהוא תורה "ג

ואל תתמה . וכן קרה זה בעצמו לתורה שבכתב, שבעל פה
כלומר בתורה , כ על אומרו שיש בעניינים הכתובים"א

. אחד נגלה ואחד נסתר, שבכתב ובתורה שבעל פה שני פנים
פנים ' אומרים עשאם אתה חכם ושמעת או למדת דברי ה

. ט פנים טמא"ט פנים טהור ומ"ודברו המפרשים במ, לתורה
שאומר אני שני פנים שכבר מיעטתי , אינו דין שיקשה עליך

אך חס ושלום , ח וזה שלא להבהיל דעתך"מהשבעים ס
אמנם בלי ספק התבאר אצלי במופתים . שאין זה לפי דעתי
ים גבול שיפנים לתורה לא אמרו על ְש' ברורים כי האומר ע

אבל כוון להודיע שיש לתורה , ן"שבעים פנים לה במספר עי
, כי שבעים בלשוננו מורה על רבוי דברים. פנים הרבה

והם יותר משבעים אלף אלפי , ואולם פניה אצלי עינים הם
ואדם לא הגיע ולא יגיע לדעת תכלית . רבבות והם בלא קץ

 אל ועל דרך האמת אצלי על פני התורה אמר השם. פניה
ל הוא " ונודע כי אוריא).'כג' שמות לג( "ופני לא יראו"משה 

והוא בדמות חומר לפני התורה שהוא המזרחי , שר הפנים
  :מחנות שכינה בדמות אלה' באמנת ד
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  :מחנות שכינה בדמות אלה' ד
  

  ציור
  

הנה זאת מיד תכירנו וכל האיברים 
ן "ם נו"ן מי"מעידים עליו וגם זי

ן ומלאך ואילן עדים אמו' בדמות א
ר "ברורים עליו והוא חכם מדב

ד כפול עד נאמן על "ל למ"והנה גמ
ר גנוז יגיד פלאו "מהותו גם חומ

שהוא האיש רחוק וקרוב מגלגל 
האיבר והנה כחו מדבר בלב גם 
הוא מראה כוחו בלב כי אמרנו 
שכינת אל באמצע כונתינו לומר 
עליו שכן שמו וחמר ראשון וכל 

אשון באמצע העולם וחמר ר
והקשת עד על מציאות האנשים 
עם הנשים ממנו רק הזהר פן יעלה 
במחשבתך שהצורה הנרמזת היא 
על עניין הסבה הראשונה אך דע 
שהעניין הוא מדומה מפני סוד 
המציאות העולם והאדם כי השכל 
הוא בכל ולא יחוס לו היותו 
במקום כי אם דרך משל ואם כן 

רוחות והם ' קריאת שמות לד
ואין שם מלאך . ות אלאכיםשמ

נגזר מן מלאכה תורינו על סדר 
ההשגחה האלהית שהיא בכל אך 
היא על דמות פנים הרבה בדמות 

ד פנים שישלחה וכן "ו פנים ס"י
כ "חיות הקדש וע' לכל חיה מד

ד  וכן  כל  "ב אותיות  יסו"נאמר כ
יסודו ויסוד שביסודות יש לו פנים 
הרבה ועל כל פנים גם מלת פנים 
משותפת לפנים הרבים והיא 
העיקרית שהיא מורה על פנימיות 

ה וענינה עיון "מעולה ונגזרת מן פנ
ואם כן כבר התבאר  לך  ענין  פני  
התורה הוא מורה על סותר בעל 
ענינים הרבה והדבר כן בלא ספק 

כ כשתשמע משום חכם שום "וע
דרך בעניין החכמה והוא מגלה לך 

אל בה דבר שלא נתגלה לך עד רץ 
תאמר עליו שהוא מגלה פנים 
בתורה ואין לו חלק לעולם הבא 
שחלק אשר שהוא ראוי מאות 
השם לא יוסיף בעבור שכל חכמי 
הארץ יאמרו עליו או יכתבוהו 
בספריכם וכל שכן המינים שאין 
לו חלק לעולם הבא או יאמרו 
שיש לו חלק גם לא יגרע אם 
יהפכו מאמרו על ענין חלקו כי 

 ולשקר וגם אין חלקו דומה לאמת
חלקו אלא כפי מציאות האמת 
בלבו או העדרו שהוא השקר וידוע 
שהוא שלא יוסיף האמת אמיתות 
בעצמו בעבור בני אדם ולא יחסר 
גם  כן  בעדם  שאם יהפכו הכוונה 
  בדריהם  הקיום קיים והבטול בטל 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ן "וכל האיברים מעידים עליו וגם זי, הנה זאת מיד תכירנו
עדים ברורים , ן"ואילך "ן ומלא"אמו' ן בדמות א"ם נו"מי

ד כפול עד נאמן על "ל למ"והנה גמ, ר"והוא חכם מדב. עליו
ר גנוז יגיד פלאו שהוא האיש רחוק וקרוב "גם חומ. מהותו

גם הוא מראה כוחו , והנה כחו מדבר בלב. מגלגל האיבר
כוונתנו לומר עליו שכן , כי אמרנו שכינת אל באמצע. בלב

 ראשון באמצע והקשת וכל העולם חומר. שמו חומר ראשון
רק הזהר פן יעלה . עד על מציאות האנשים עם הנשים ממנו

. במחשבתך שהצורה הנרמזת היא על עניין הסבה הראשונה
אך דע שהעניין הוא מדומה מפני סוד המציאות העולם 

כי השכל הוא בכל ולא יוחס לו היותו במקום כי אם . והאדם
והם שמות אל רוחות ' ואם כן קריאת שמות לד. דרך משל
וכן שם מלאך נגזר מן מלאכה מורינו על סדר . מלאכים

, אך היא על דמות פנים הרבה. ההשגחה האלהית שהיא בכל
' וכן לכל חיה מד, ד פנים שיש לאחד"ס, ו פנים"בדמות י

ד "ב אותיות יסו" כ)ג"ב מ"ספר יצירה פ(כ נאמר "וע. חיות הקדש
סודות יש לו פנים  וכן כל יסוד ויסוד שבי).ד"ס+ו"י=יסוד(

, ועל כל פנים גם מלת פנים משותפת לפנים הרבים, הרבה
והיא העיקרית שהיא מורה על פנימיות מעולה ונגזרת מן 

  .ועניינה עיון, ה"פנ
  

ואם כן כבר התבאר לך עניין פני התורה שהוא מורה על 
כ "וע. והדבר כן בלא ספק, סתר בעל עניינים הרבה
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לג

לג

ע בלעדיהם והם כבר טועים בו "ב
ואחר שהדבר כן קח הדרך 

ת קבלה ולא שאדריכך אליה בצור
יקשה לך בה שום אריכות שאחר 
שיהיה האריכות ההוא סבה 
להוציא שכלך  מהכוח  לפועל  כל 
מה שהדבר ארוך הוא מבאר לך 
יותר אמתות הכונה בו ואחר 
שהקדמתי לך ההקדמה המועלת 
מאד שים לכך לדעת שאני צריך 
להנהיג דעתך מדבר לדבר עד 
שתתעשר עשר החכמה האלוהית 

לם   הזה   מאד מצד  המועילה  בעו
ך "שלא  על  דבר   זולתך ודאגת

ד לבד והיא בקשת "ה אח"תהי
החכמה תמיד ותשנא שנאה טבעית 

י שאינו ראוי "כל דבר זולתה ואעפ
שתלה זאת המעלה לזולתך כי אם 
לדומים לך לבדי וגם החכמה 
האמתי ועל כן אומר שראוי לך 
שתקבל ממני תחילה בקבלה מה 

ם אלו כמו שאומר לך בענייני
שיקבל הנעה צורת האותיות 
בכונה ראשונה ויאמין מה שימסר 
לו והוא המוסכם בקריאת שמותם 
עד שיתחכם בהזכרתם ובהכרתם 
שידע להכירם ולהזכירם בכל 
מקום ויחקו בלבו וירשמו בנפשו 
רושם שאי אפשר לסוד לעולם 
כולו שיוכל בתחלת המחשבה 
להכיר כל אות ואות עד שיגדיל 

חת ואחת הבדיל גדול כמו בין כל א
שיבדיל בין צורת אביו ואמו אחיו 
ואחותו וקרוביו אחד זמן גדול 
מתוך רוב הרגלו עמם כי זהו טבע 
הנפש להכיר הדברים אחר הרגל 
גדול ולבלתי הכירם בהתחלת 
הרגל ולהיותם נכרים ולבלתי 

נכרים כלומר עתים   כך   ועתים  
כך עם ההרגל הבינוני כמו שיקרה 

 בעצמו לך אם תרצה לדעת כזה
זמר אחד חדש אצלך על פה שאם 
כשתרגילנו בפיך ובלבך פעמים 
רבות יורשם בלבך גם בפיך ולא 
תשכחנו לעולם אך אם תקראנו 
פעם אחת לא תוכל לזכור ממנו 

פעם שנית על פה בעבור הפעם  
ההיא שקראתי ואם תקראנו קצת 
פעמים תזכרנו לעתים ותשכחנו 

שתדוש בו כ כל מה "לעתים וא
יותר תדענו יותר בחזקה ויהיה 
כ "יותר קשה להפרד מדעתך וע

ל אינו דומה מי ששונה "אמרו רז
פרקו מאה פעמים למי ששונה 

והחכמה ' פרקו מאה ואחת שנא
ן בגימטריא הכי "ן תמצא מאי"מאי

הוי ודע שכן יקרה לך בכל מה 
שתלמוד  אות לעולם ואמנם על זה 

  אל צריך  אתה  לעורר  המחשבה  

בעניין החכמה והוא מגלה כשתשמע משום חכם שום דרך 
אל תאמר עליו שהוא , לך בה דבר שלא נתגלה לך עדין

שחלקו אשר . מגלה פנים בתורה ואין לו חלק לעולם הבא
הוא ראוי מאת השם לא יוסיף בעבור שכל חכמי הארץ 
יאמרו עליו או יכתבוהו בספריהם וכל שכן המינים שאין לו 

 לא יגרע אם גם, או יאמרו שיש לו חלק, חלק לעולם הבא
. כי חלקו דומה לאמת ולשקר, יהפכו מאמרו על עניין חלקו

וגם אין חלקו אלא כפי מציאות האמת בלבו או העדרו שהוא 
וידוע שהוא שלא יוסיף האמת אמיתות בעצמו . השקר

שאם יהפכו הכוונה . בעבור בני אדם ולא יחסר גם כן בעדם
, עדיהםבדבריהם הקיום קיים והביטול בטל בפני עצמו בל

ואחר שהדבר כן קח הדרך שאדריכך . והם כבר טועים בו
שאחר . ולא יקשה לך בה שום אריכות, אליה בצורת קבלה

, שיהיה האריכות ההיא סבה להוציא שכלך מהכוח לפועל
כל מה שהדבר ארוך הוא מבאר לך יותר אמיתות הכוונה 

  .בו
  

שים לבך לדעת , ואחר שהקדמתי לך ההקדמה המועלת מאד
עד שתתעשר בעשר , י צריך להנהיג דעתך מדבר לדברשאנ

ך "ודאגת. החכמה האלוהית המועילה בעולם הזה מאד
והיא בקשת החכמה תמיד ותשנא שנאה , ד לבד"ה אח"תהי

י שאינו ראוי שתגלה זאת "ואעפ. טבעית כל דבר זולתה
מבעלי החכמה , המעלה לזולתך כי אם לדומים לך לבד

י לך שתקבל ממני תחילה ועל כן אומר שראו. האמתית
כמו שיקבל הנער . מה שאומר לך בעניינים אלו, בקבלה

צורת האותיות בכוונה ראשונה ויאמין במה שימסר לו והוא 
המוסכם בקריאת שמותם עד שיתחכם בהזכרתם ובהכרתם 

ויחקקו בלבו וירשמו . שידע להכירם ולהזכירם בכל מקום
שיוכל כלומר , בנפשו רושם שאי אפשר לסור לעולם

בתחילת המחשבה להכיר כל אות ואות עד שיבדיל בין כל 
כמו שיבדיל בין צורת אביו ואמו . אחת ואחת הבדל גדול
. אחר זמן גדול מתוך רוב הרגלו עמם, אחיו ואחותו וקרוביו

ולבלתי , כי זהו טבע הנפש להכיר הדברים אחר הרגל גדול
 ,ולהיותם נכרים ולבלתי נכרים. הכירם בהתחלת הרגל

כמו שיקרה . כלומר עתים כך ועתים כך עם ההרגל הבינוני
אם תרצה לדעת זמר אחד חדש אצלך על , כזה בעצמו לך

שאם תרגילנו בפיך ובלבך פעמים רבות יורשם בלבך . פה
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ההזכרה אשר אי אפשר לשכחה 
' לעולם והיא כשתחשוב תמיד בד

אותיות השם ובשמותם ובמספרם 
ובצורתם ובענינם ובכפליהם 
ובשלושם וברבועם ובכל דרכי 
המספרים שאיפשר להם להספר 
בהרכבתם כגון אלה והדומים לה 

ז "ד הו"ן אבג"ן ומי"בכל מקום מי
ז "ו י"ה י"ד י"ג י"ב י"א י"י י"חט
ה "ד כ"ג כ"ב כ"א כ"כ' ט כ"יח "י
ו הנה זה המים הוא המספר "כ

הכללי המחבר כל המספרים אשר 
ו  "נהוה השם מהם מי אחד עד  כ

וצריך שכל מספר ולקח לעצמו 
והוא יורה עליו פליאות ילקח 
מורכב על כל מספר ומספר ויש לו 
דרכים אין חקר אך בלתי שאין לו 

ח "ג היר"זוג היה מספרו יחד מנהי
ח "ב גם מכרי"ה הכוכ"א מכביוהו
ר "ה החמ"ח והפכו והנהו מגל"המו

ם אשר אין "א הגל"שממנו נבר
ל אביך ויגדך  ותמצא  "ח שא"בכו

ה החיה "ח בצור"חצי הירח ישגי
ש "והוא ימין הגבורה והוא כח בא

ח גם לו כח גבור והוא "בדמיון הרו
לח בארץ מסבב ברכה ולפעמים 

ל כ חצי הירח פוע"יעלה ברוח וא
היסודות ויש לכל כוכב מנהיג ' בד

מיוחד בפרט וכלל והוא אשר 
נקרא כח נפשיי לו ופנימי רוחני 
אור שכלי דבק אל מנהיגו העליון 
ומעיין לו בו לקבל ממנו ההפגה 
הנהגה כללית ופרטית וחציו הוא 
גולמו וחציו הוא נפשו ושניהם יחד 
חושקים לקבל ולתת בחשק אמיץ 

כים כלם וזה היא סבת תנועת הפל
ומתגלגלים להפכים כדי שיהא 
להם כח לפעול בזולתם דמות מה 
שבם והפכיהם אינם הפכים 
גמורים אלא כדמות מחשבות 
האדם המתהפכות ממדה למדה 
ומדעת לדעת וכן הכוחות 
הגלגליות מתהפכות על פי הדמות 
האלהית המשגיחות בם והמנהיגות 
אותם ועל זה אתה צריך לקחת 

' ד ראשון מאחצי המספר שהוא מצ
' ג ועולה מלאך וכולל ז"עד י

ם "ג והוא סוד האלהי"פעמים י
הכולל שני השמות כלומר השם 
הקטן בעצמות במעלה שהוא 
הגדול במספרו שאנו לפי מספרו 
כשנים וחצי מן מספר הגדול שהוא 
כדמות עצמו וכפלו וחציו עד בא 
המספר שעצמו הוא שני חומשיו 
ה אך בהיות זה כפול וזה כפול ז

ד "ד כב"ל כב"יעלה לחשבון ק
ב ויהיה סוד "והכל נקבל בסוד יעק

ן "ה שמות קבל"שניהם ב
  ם  על  כן לבן שהוא מלאך "לבעלי

, אך אם תקראנו פעם אחת. ולא תשכחנו לעולם, גם בפיך
לא תוכל לזכור ממנו פעם שנית על פה בעבור הפעם ההיא 

ם תקראנו קצת פעמים תזכרנו לעתים ותשכחנו וא. שקראת
, תדענו יותר בחזקה, כ כל מה שתדוש בו יותר"וא. לעתים

אינו "ל "כ אמרו רז"וע. ויהיה יותר קשה להפרד מדעתך
דומה מי ששונה פרקו מאה פעמים למי ששונה פרקו מאה 

' איוב כה( "ן תמצא"והחכמה מאי" שנאמר :)חגיגה ט(" ואחת

  . מטריא הכי הוין בגי"מאי, )'יב
  

ואמנם על . ודע שכן יקרה לך בכל מה שתלמוד אותו לעולם
אשר אי אפשר , זה צריך אתה לעורר המחשבה אל ההזכרה

, אותיות השם' והיא כשתחשוב תמיד בד. לשכחה לעולם
ובשמותם ובמספרם ובצורתם ובענייניהם ובכפליהם 
ובשילושם ובריבועם ובכל דרכי המספרים שאפשר להם 

ן "כגון אלה והדומים להם בכל מקום מי. פר בהרכבתםלהס
ח "ז י"ו י"ה י"ד י"ג י"ב י"א י"י י"ז חט"ד הו"ן אבג"ומי
הנה זה המספר הוא . ו"ה כ"ד כ"ג כ"ב כ"א כ"כ' ט כ"י

המספר הכללי המחבר כל המספרים אשר נהוה השם מהם 
וצריך שכל מספר ילקח לעצמו והוא יורה . ו"מאחד עד כ
ויש לו . וילקח מורכב על כל מספר ומספר, עליו פליאות

יחד , דרכים אין חקר אך בלתי שאין לו זוג היה מספרו
. ח"ח המ"ב גם מכרי"ח הכוכ"ח והוא מכרי"ג היר"מנהי

ם אשר "א הגל"ר שממנו נבר"ה החמ"והפכו הנה הוא מגל
ח "ח ישגי"י היר"ל אביך ויגדך  ותמצא חצ"שא. אין בו רוח

ש "ח בא"והוא כ, ה"ן הגבור"ימיוהוא , ה"ה החי"בצור
ב "מסב, ץ"ח באר"גם לו כח גבור והוא ל. ח"ן הרו"בדמיו
ח פועל "י היר"ואם כן חצ. ח"ה ברו"ולפעמים יעל, ברכה
והוא . היסודות ויש לכל כוכב מנהיג מיוחד בפרט וכלל' בד

ופנימי רוחני אור שכלי דבק אל , אשר נקרא כח נפשיי לו
ו לקבל ממנו השגחה והנהגה כללית מנהיגו העליון ומעיין ב

ושניהם יחד , וחציו הוא גולמו וחציו הוא נפשו. ופרטית
וזו היא סבת תנועת . חושקים לקבל ולתת בחשק אמיץ
כדי שיהא להם כח , הכוכבים כלם ומתגלגלים להפכים
והפכיהם אינם הפכים . לפעול בזולתם דמות מה שבם

ת ממדה אלא כדמות מחשבות האדם המתהפכו, גמורים
וכן הכוחות הגלגליות מתהפכות על פי . למדה ומדעת לדעת

  . המשגיחות בם והמנהיגות אותם, הדמות האלהית
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ך "האלהים מכל עם והנה מלא
ם שהוא יעקב ממונה על "האלהי

י "ך אדנ"המזל אך יוסף הוא מלא
ק הוא "שמות אך יצח' והוא ו

' ס אבל כח הפועל והוא ח"פנח
וסף עם יעקב ועם חבר י, שמות

וסודם ' ח'ז'יצחק היו השמות ו
ו וסודם "שמות והם יחד תקמ' ז'ו'כ

. ת הכוללים השכל הפועל"הקהלו
והנה המספר הכללי מהדרך 
הנרמזת בחבורי השם יכללהו 
הרצון הנוצר אשר הוא המצוייר 
מהציור המצירו ודעהו כי הוא סוד 

ם "השכל והמשכיל והמושכל והש
 נקרא עד נאמן על זה שהוא

ג אשר "ר והנשאר ממספר י"המקו
ך סוד כללו "רמזנוהו שהוא מלא
ר "ך מחבי"מחביר והכל מלא

ן המצויר והמציר הספיר "הרצו
ך גריזים מברך גוף "והוא מלא

ח שהוא הלוחם בידו "המוכי
ומברך כח הגופים המורכבים מכח 
הדם והנה אם תרבע המספר 
בראשון שהוא אחד עם המספר 

 יעלה המספר ו"האחרון שהוא כ
ההוא בכללו מורה שמי ושם אבי 
והכל תעזרי גם מספרים רבים לו 
אבל לפי אלה הערות אשר 
הועירותיך אליהם יהיו הענינים 
אשר תעיין בם וכיוצא בהם ואל 
תאמר מה תועלתי במספרים ההם 
שאם תאמר זה יהיה ניכר לשמעי 
דבריך שהחכמה אצלך היא בלתי 
 תועלת או שמא אתה חושב שאין
תועלת החכמה אלא קבוץ ענינים 

ם גופניים והנודע אצל "רוחניי
חכמי האמת שהחכמה קבוץ 
עניינים רוחניים והבנות ודעות 
ואמונות אמתיות בלתי נכנסות 
תחת ממשלת הגופניים אך מעלתם 
אצלינו אינה נערכת עם שום דבר 
גופני וכן הכתוב אומר לא יערכנה 
זהב וזכוכית ותמורתה כלי פז ואם 

תה זאת המחשבה הרעה בלבך על
הסירנה מקרבך ומחה שמה מלבך 
אם תחפוץ לחיי חיי עד ואם לאו 
הרשות בידך ואולם אתה איש 
צדיק וגומל חסדים לזולתך קל 
וחומר שראוי לך שתסתכל לגמול 
חסדים לעצמך ולהצדיק לנפשך 
הצדק האמתי ולישרה היושר 
הנצחי ואתה יודע בלא ספק שמכל 

שה  עם  הצדקות אשר אתה עו
זולתך למען אהבת השם או למען 
יראתו וכל המצוות שאתה שומר 

לא מהם רווח בחפניך ' בעבורו ית
ל "כי אם רווח גופני או רוחני ר

מחשבת גמול  שתקבל  מהם  ואם 
  ע "ן     ותד"תחכם    ותכון    ותבי

שהוא מצד ראשון , ועל זה אתה צריך לקחת חצי המספר
ג והוא סוד "פעמים י' וכולל ז, ך"ג ועולה מלא"עד י' מא

כלומר השם הקטן בעצמות . ם הכולל שני השמות"האלהי
וחצי . א הגדול במספרו שאנו לפי מספרו בשניםבמעלה שהו

מן מספר הגדול שהוא כדמות עצמו וכפלו וחציו עד בא 
אך בהיות זה כפול וזה . המספר שעצמו הוא שני חומשיו

ד והכל נקבל בסוד "ד כב"ל כב"זה יעלה לחשבון ק, כפול
ם על כן "ן לבעלי"ה שמות קבל"ויהיה סוד שניהם ב. ב"יעק

, ם"ך האלהי"והנה מלא, אלהים מכל עםלבן שהוא מלאך ה
י "ך אדנ"ף הוא מלא"אך יוס, ב ממונה על המזל"שהוא יעק

ל והוא "ח פע"הוא כ, ס"ק הוא פנח"אך יצח, שמות' והוא ו
' ח'ז'חבר יוסף עם יעקב ועם יצחק יהיו השמות ו, שמות' ח

ת "וסודם הקהלו, ו"א שמות והם יחד תקמ"וסודם כ
  . ל"ל הפוע"הכוללים השכ

  
והנה המספר הכללי מהדרך הנרמזת בחבורי השם יכללהו 

ו "ר המציר"ר מהציו"ר אשר הוא המצוי"ן הנוצ"הרצו
ם עד "והש, כי הוא סוד השכל והמשכיל והמושכל. ודעהו

ג אשר "והנשאר ממספר י. ר"נאמן על זה שהוא נקרא המקו
 מחביר והכל )ו"ד עד כ"מי(ך סוד כללו "רמזנוהו שהוא מלא

ר והוא "ר הספו"ר והמצי"ן המצוי"ר הרצו"ביך מח"מלא
, ם בידו"ח שהוא הלוח"המוכי, ף"ך גו"מבר, ם"ך גרזי"מלא

והנה אם תרבע , המורכבים מכח הדם, ומברך כח הגופים
ו "המספר בראשון שהוא אחד עם המספר האחרון שהוא כ

אברהם בן (יעלה המספר ההוא בכללו מורה שמי ושם אבי 

אבל לפי אלה .  מספרים רבים לור גם"והכל תעז )שמואל
הערות אשר העירותיך אליהם יהיו העניינים אשר תעיין בם 

שאם , ואל תאמר מה תועלתי במספרים ההם. וכיוצא בהם
תאמר זה יהיה ניכר לשומעי דבריך שהחכמה אצלך היא 

או שמא אתה חושב שאין תועלת החכמה אלא , בלתי תועלת
,  והנודע אצל חכמי האמת.ם וגופניים"קבוץ עניינים רוחניי

שהחכמה קבוץ עניינים רוחניים והבנות ודעות ואמונות 
אך מעלתם , אמיתיות בלתי נכנסות תחת ממשלת הגופניים

וכן הכתוב אומר . אצלנו אינה נערכת עם שום דבר גופני
  ).'יז' איוב כח(" לא יערכנה זהב וזכוכית ותמורתה כלי פז"
  

 הסירנה מקרבך ומחה ואם עלתה זאת המחשבה הרעה בלבך
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הדברים על אמתתם לא תסתפק 
על זה שהמחשבה החושבת לו 

יא מחשבת גמול גופני אחר המות ה
פ אם עבדו כדין כפי "שוא ואע

כוחו נתן לו שכר דומה לשכר 
גופני חלף עבודתו אשר עבד 
כאשר דמה וכמו שלבו חפץ מפני 
שאינו ראוי לקבל פרס רוחני 
שהוא הפרס האמתי המעולה אשר 
אין אחריו מעלה והפרס ההוא 
הרוחני הוא התענוג נצחי בלתי 
הפסקה והוא קרוב למין הבורא 

מין תענוג כל מלאך ומלאך ומ' יתע
מן הנפרדים שהם שכלים נפרדים 
מכל חמר ונבדל כל אחד מזולתו 
במעלה לא בעצם כמו שנבדל על 
דרך משל אור השמש מאור הירח 
ומאור הכוכבים ומאור האבן 
המאירה וכיוצא בה שכלים אחד 
שמו אור ועצמותיו אור אך זה 
למעלה מזה וזה אור גדול יותר 

באמת כן השם מזה אך כלו אור 
יתעלה על דרך האמת נתעלה על 
השכלים הנבדלים כולם הבדל 
מעלה והבדל עצמות אמתו מפני 
היותו מחויב המציאות בבחינות 
עצמו והוא סבה ראשונה לכל והוא 
פועל הכל והוא צורה לכל והוא 
תכלית לכל ואין זה המעלה לשום 
נמצא בלתי שהכל התחייב להמצא 

תתחייב לא ' מאמתת מציאותו יתע
כ הוא עלת כולם "להמצא זולתי וע

וכל הנמצאים עלולים לו וזה כן 
לדעת מאמיני החדוש אלא שאלה 
יקראוהו פועל ומחדש ואלה 
יקראוהו עלה פועלת חדשה עלולה 
מחיוב מציאותו עד ששבו כל 

כ מחוייבי מציאות "עלוליו ג
סבתם ' בבחינת בוראם שהוא יתע

הנצחית ואלה העניינים כבר 
החכמים כולם ואין קץ בארום 

וצורך להאריך בם כי מופתי רובם 
מבוארים עד שאין להרהר 
אחריהם ואמנם השכלים הנבדלים 
המנהיגים השמים הפועלים 
בעליונים כולם והשכל הפועל 
בעולמינו זה השפל שהוא הקטן 

קטנה והיא המעלה ' שבם בעדות י
העשירית בעלת המדה הנקרא 
מדת העשר ושמה מלכות והיא 

פירה האחרונה באמת וכל הס
עלוליה הנצחיים הנכנסים תחת 
מציאותה והם פרטים לה והיא 
עלתם הנקרא צורת השכל האנושי 

צורת הנפש המשכלת כל אלה ' כלו
הנזכרים והנפשות הנפרדות 
מהגופים אחר המות הדבקות 
בצורה  הזאת כלם עצמות להם 
  באמת  אבל  נבדלו  במעלות  בלא 

ואם לאו הרשות , שמה מלבך אם תחפוץ לחיות חיי עד
קל , ואולם אם אתה איש צדיק וגומל חסדים לזולתך. בידך

ולהצדיק , וחומר שראוי לך שתסתכל לגמול חסדים לעצמך
ואתה יודע . לנפשך הצדק האמתי ולישרה היושר הנצחי

ען בלא ספק שמכל הצדקות אשר אתה עושה עם זולתך למ
וכל המצוות שאתה שומר , אהבת השם או למען יראתו

לא יהיה מהם רווח בחפניך כי אם רווח , בעבורו יתברך
ואם תחכם . ל מחשבת גמול שתקבל מהם"גופני או רוחני ר

, ע הדברים על אמתתם לא תסתפק על זה"ן ותד"ותכין ותבי
היא מחשבת , שהמחשבה החושבת לו גמול גופני אחר המות

נתן לו שכר דומה , כ אם עבדו כדין כפי כוחו"ואעפ. שוא
וכמו שלבו . לשכר גופני חלף עבודתו אשר עבד כאשר דמה

חפץ מפני שאינו ראוי לקבל פרס רוחני שהוא הפרס 
והפרס ההוא . אשר אין אחריו מעלה, האמיתי המעולה

הרוחני הוא התענוג הנצחי בלתי הפסקה והוא קרוב למין 
תענוג כל מלאך ומלאך מן וממין זה ה, הבורא יתעלה

ונבדל כל אחד , הנפרדים שהם שכלים נפרדים מכל חומר
כמו שנבדל על דרך משל אור . לא בעצם, מזולתו במעלה

השמש מאור הירח ומאור הכוכבים ומאור האבן המאירה 
אך זה , שכולם אחד שמו אור ועצמותו אור, וכיוצא בה
  .ור באמתוזה אור גדול יותר מזה אך כולו א, למעלה מזה

  
כן השם יתעלה על דרך האמת נתעלה על השכלים הנבדלים 

מפני היותו מחויב . כולם הבדל מעלה והבדל עצמות אמיתי
והוא פועל , המציאות בבחינות עצמו והוא סבה ראשונה לכל

ואין זה המעלה . הכל והוא צורה לכל והוא תכלית לכל
ו לשום נמצא בלתו שהכל התחייב להמצא מאמיתת מציאות

כ הוא עלת כולם וכל "וע. לא תתחייב להמצא זולתו, יתעלה
אלא , וזה כן לדעת מאמיני החדוש. הנמצאים עלולים לו

ואלה יקראוהו עלה פועלת , שאלה יקראוהו פועל ומחדש
כ "עד ששבו כל עלוליו ג. חדשה עלולה מחיוב מציאותו

שהוא יתעלה סבתם , מחוייבי מציאות בבחינת בוראם
  .הנצחית

  
ה העניינים כבר ביארום החכמים כולם לאין קץ ואין ואל

כי מופתי רובם מבוארים עד שאין , וצורך להאריך בם
ואמנם השכלים הנבדלים המנהיגים . להרהר אחריהם
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 אשר ספק כדמות משל האויר
המשלנו שאין בנו כח לאמת 

הדברים בשמות אמתיים אבל  
אנחנו מדברים גם בשמות 
משותפים באותיות מוסכמות לבדו 
ואם כן הנה כבר התבאר לך מזה 
שהתענוג הנצחי האמתי הוא 
הרוחני ואחר שהוא כן הנה 
החכמה גם הוא תענוג רוחני 
ושכרה הגדול בעולם הזה הוא 
 התקבצה בלב המינים הנמנים
ממימיה האלוהים וכל מה 
שתתקבץ ממנה יותר בנפש 
המושכלת תתעלה הנפש ממעלה 
אל מעלה בדמות התעלות אור הנר 
על דרך משל בהתרבות הגוף 
התפילה הנושא אור האשי ואין 
משל אמתי בידינו להמשיל על זה 
ועל כיוצא בו כי הם ענינים 
נעלמים מאד וכל מה שנרצה 
 להמשיל דבר מהם נצטרך להפחית
המחשבה מאמתת מציאותם 
ולדמותם בדברי פחותים מהם 
והכונה כזה להורות על מציאותם 
לבד לא על אמתת מהותם כי לא 
ישיג התחתון מהות העליון כלומר 
לא ישיג העליון העלול מהות 
העלה אך העלה משגת מהות 
העלול מפני שהוא נשפע ממנה 
ובהשגת העלה שהיא משגת עצרת 

כן השם היא משגת כל שפעיה על 
משיג הכל שהכל עלול לנו ושפעיו 
אין אחד מהם יכולין להשיג מהותו 

שהרי המשיג והמושג ' יתע
וההשגה בהיותם נמצאים בפועל 
הם דבר אחד לפיכך אמרתי 
שתשים דעתך ותעיר מחשבתך אם 
  היא ישינה  להשיג מהות האמתיות 
ואמתתם עד שתהיה מחשבתך 
משגת אותם ותהיינה האותיות 

ה ותהיה ההשגה משתפת מושגות ל
מהות מחשבתך עם מהות האותיות 
עד שיראה לך שהאותיות בנפש 
בכח הם הם המחשבה הנמצאות 
בנפשך בכוח וברוב עיונך בם תצא 
מחשבתך לפעל גם תהיינה 
' האותיות יוצאות לפעל ותהיינה ג

הענינים שהיו תחלה במחשבות 
דבר אחד בפועל והם ההשגה 
השכלית והמחשבה הנושאת 

שגה שהיא המשגת והאותיות הה
המושגות שהם צורות מורות 
חכמה ובינה ודעת בכל צדדיהם 
ואלה הם הדברים אשר יביאוך אל 
אמתת החכמה ויורוך מציאותם 
ודרכם ואני אמשיל לך משל 
מורגש כדי שתבין מהרה כונתי 
בזה  הענין   הנכבד והמשל הוא 
  שהאותיות  הם בעלי חומר וחמרם 

והשכל הפועל בעולמנו זה , השמים הפועלים בעליונים כולם
והיא המעלה , קטנה' השפל שהוא הקטן שבם כעדות י

, ושמה מלכות. ראת מדת העשרהעשירית בעלת המדה הנק
וכל עלוליה הנצחיים נכנסים . והיא הספירה האחרונה באמת

והם פרטים לה והיא עלתם הנקראת צורת , תחת מציאותה
כל אלה . כלומר צורת הנפש המשכלת, השכל האנושי

הדבקות , הנזכרים והנפשות הנפרדות מהגופים אחר המות
נבדלו במעלות אבל . כולם עצמות להם באמת, בצורה הזאת

בלא ספק כדמות משל האויר אשר המשלנו שאין בנו כח 
אבל אנחנו מדברים גם , לאמת הדברים בשמות אמתיים

  .בשמות משותפים באותיות מוסכמות לבד
  

ואם כן הנה כבר התבאר לך מזה שהתענוג הנצחי האמיתי 
הנה החכמה גם היא תענוג , ואחר שהוא כן. הוא הרוחני

ול בעולם הזה הוא התקבצה בלב הנמנים ושכרה הגד, רוחני
וכל מה שתתקבץ ממנה יותר בנפש . עם מאמיניה האלוהיים

בדמות התעלות , המושכלת תתעלה הנפש ממעלה אל מעלה
בהתרבות גוף הפתילה הנושא אור . אור הנר על דרך משל

ואין משל אמיתי בידינו להמשיל על זה ועל כיוצא . האשי
וכל מה שנרצה להמשיל ,  מאדכי הם עניינים נעלמים, בו

דבר מהם נצטרך להפחית המחשבה מאמיתת מציאותם 
והכונה בזה להורות על . ולדמותם בדברים פחותים מהם

כי לא ישיג התחתון , לא על אמיתת מהותם, מציאותם לבד
, כלומר לא ישיג התחתון העלול מהות העילה. מהות העליון

. פע ממנהאך העילה משגת מהות העלול מפני שהוא נש
. ובהשגת העילה שהיא משגת עצמה היא משגת כל שפעיה

ושפעיו אין אחד , על כן השם משיג הכל שהכל עלול לו
שהרי המשיג והמושג . מהם יכולים להשיג מהותו יתעלה

  .וההשגה בהיותם נמצאים בפועל הם דבר אחד
  

לפיכך אמרתי שתשים דעתך ותעיר מחשבתך אם היא ישנה 
עד שתהיה מחשבתך , יות ואמתתםלהשיג מהות האמית

ותהיה ההשגה , ותהיינה האותיות מושגות לה. משגת אותם
עד שיראה לך , משתפת מהות מחשבתך עם מהות האותיות

הם הם המחשבה הנמצאות בנפשך , שהאותיות בנפש בכח
גם תהיינה . וברוב עיונך בם תצא מחשבתך לפעל. בכוח

נים שהיו תחילה העניי' ותהיינה ג. האותיות יוצאות לפעל
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ל את כולם הוא חומר אחד כול
והוא הדיו והנה כל אות ואות אינה 
כי אם חלק מן הכללי וכל חלק 
וחלק הוא מוכן הוא מוכן לקבל 

כ חומר מוכן "הצורות כלן והוא א
לקבל כל הצורות הבאות עליו 
אחר הכנתו וכשיקבל כל חלק 
הצורה הראויה לו שהיא תלויה 
ביד הסופר לתת הצורות ידועות 
ו אצלו לכל חלק נשלמה כונת

הראשונה הקרובה במציאות 
החומר ההוא וצורתו זאת אשר  
קבל ומפני שנודע והתבאר בחכמה 

סבות ' הטבעית שכל מעשה יש ד
למציאותו והן חומר והצורה 
והפועל והתכלית ויש לחומר צורה 
ולצורה חומר ולתכלית תכלית עד 

הסבות לראשיתם ' שהגיע ד
ולהתחלתם ולא יתכן שלא תהיה 

ת תכליות רבות גם לסופר כונ
כאומרך שתכלית כונת זה הספר 
כמה שכותבו להגיע אל הרווח ואל 
השכר שלוקח מן הכתיבה ותכלית 
זה האחר לגלות בה החכמה 

גם  המצויה בלבו וכן הכונות רבות
יש מי שכונתו בהראותו חכמתו 
בספר להתגדל בעיני רואיו לבד 
ויש מי שמקוה מזה תועלת ויש מי 

שכותב שכונתו להראות במה 
גבורות חסדי השם עם ברואיו 
ונפלאותיו ומעשיו הגדולים לחכמי 
הלב ולהעלותם ממדרגה למדרגה 
במציאות ובכדי שיתדמו לו ויכירו 
בוראם וינחלו חיי העולם הבא 
באמצעות ספרו הנכתב וזאת 
הכונה לבדה היא אשר נאמר עליה 
שהיא לשום שמים וזאת היתה 
 כונת כל הנביאים באמת והיא כונה
אחת שוה לכולם אלא שזה הורה 
הדרך אל הכונה הקולות וזה הורה 
בעמק יותר מזה ובאיחור השגה 
מפני שלא הגיע למעלת חבירו 
בהוראה ההיא ואמנם החכמים 

כ כונה אחת לכלם "האמתיים ג
והיא זאת בעצמה אלא    שהורו  
מה שהורו בדרכים יותר עמוקים 
ויותר רחוקים להשיג הכונה 

 גם הפילוסופים כן האמתית מהם
מינים מן החכמה הם ' כי אלה הג

אשר כתבו מה שכתבו לשם שמים 
לפי הנראה מדבריהם כלומר כיונו 
להנהיג דורם והבאים אחריהם 
בהנהגה מביאה לידי ההשגה 
השכלית אשר היא סבת הדבקת 
הנפש בעלתה הממצאה והמחכימה 
והם אשר ראש לכל חכם להמשך 
ל אחר דעתם ולשתף דבריהם בכ

יכלתו ולהורות הם הם דברי אלה 
  אחד   שהכונה   בהם   אחת   שוה 

, ההשגה השכלית, והם. במחשבות דבר אחד בפועל
והאותיות , והמחשבה הנושאת ההשגה שהיא המשגת

המושגות שהם צורות מורות חכמה ובינה ודעת בכל 
  .צדדיהם

  
ואלה הם הדברים אשר יביאוך אל אמיתת החכמה ויורוך 

ואני אמשיל לך משל מורגש כדי שתבין . מציאותם ודרכם
והמשל הוא שהאותיות הם . ונתי בזה העניין הנכבדמהרה כו

והוא , בעלי חומר וחמרם הוא חומר אחד כולל את כולם
וכל , והנה כל אות ואות אינה כי אם חלק מן הכללי. הדיו

כ חומר "והוא א. חלק וחלק הוא מוכן לקבל הצורות כולן
וכשיקבל . מוכן לקבל כל הצורות הבאות עליו אחר הכנתו

ה הראויה לו שהיא תלויה ביד הסופר לתת כל חלק הצור
נשלמה כוונתו הראשונה , הצורות ידועות אצלו לכל חלק
. וצורתו זאת אשר קבל, הקרובה במציאות החומר ההוא

' ומפני שנודע והתבאר בחכמה הטבעית שכל מעשה יש ד
. והתכלית, והפועל, והצורה, החומר, והן. סבות למציאותו

ולתכלית פועל ולפועל , מרויש לחומר צורה ולצורה חו
ולא . הסבות לראשיתם ולהתחלתם' עד שהגיע ד, תכלית

כאומרך , יתכן שלא תהיה גם לסופר כוונת תכליות רבות
שתכלית כוונת זה הספר במה שכותבו להגיע אל הרווח ואל 

ותכלית זה האחר לגלות בה . השכר שלוקח מן הכתיבה
 יש מי שכוונתו גם .וכן הכוונות רבות, החכמה המצויה בלבו

ויש מי . בהראותו חכמתו בספר להתגדל בעיני רואיו לבד
ויש מי שכוונתו להראות במה שכותב , שמקוה מזה תועלת

גבורות חסדי השם עם ברואיו ונפלאותיו ומעשיו הגדולים 
ובכדי , ולהעלותם ממדרגה למדרגה במציאות, לחכמי הלב

א באמצעות שיתדמו לו ויכירו בוראם וינחלו חיי העולם הב
וזאת הכוונה לבדה היא אשר נאמר עליה . ספרו הנכתב

, וזאת היתה כוונת כל הנביאים באמת. שהיא לשם שמים
אלא שזה הורה הדרך אל . והיא כונה אחת שווה לכולם

וזה הורה בעומק יותר מזה ובאיחור השגה , הכוונה בקלות
  .מפני שלא הגיע למעלת חברו בהוראה ההיא

  
והיא זאת , כ כוונה אחת לכולם"אמתיים גואמנם החכמים ה

אלא שהורו מה שהורו בדרכים יותר עמוקים ויותר . בעצמה
מינים מן ' כי אלה הג. רחוקים להשיג הכוונה האמיתית מהם
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והתכלית היא מיוחדת בכונתם 
הנכללת יחד בדעתם וראוי לדון 
אותם לכף זכות בכל מה שאמרוהו 
מפני שכולם כונו להוציא האמת 
לאור כפי שסבל כח דעתם ועל זה 
נאמר וכל מעשיך יהיו לשם שמים 

תת וכבר נצלו ולפי זה הדרך ב
הסופר צורה לאותיות ותהיה 
כונתו זאת האחרונה הנזכרה שהיא 
להחכים הלמודים דבריו הנה זאת 
תכלית התכליות אצלו בפעולתו 
זאת אלא שאם יגיע איש מן 
האנשים אל מה שהוא כיון בו 
באמצעות ספרו הנה יצאה כונתו 
לפועל אחר שהיתה כונתו בכח 
ואם לאו היתה לבטלה עד שיגיע 

לאו ימנע מצאת שום הפועל ואם 
איש מבני אדם מכח לפועל במה 
שכוון כבר אין ראוי  לקרוא  הכח 
ההוא בשם בטלה אבל ראוי 
לקוראו בשם הכנה ועל כן נאמר 
אנחנו שנתינת צורה באותיות 

פ שהם אורות מוסכמות ולהם "ואע
שהם מוסכמים ומספרים מוסכמים 
הנה הם הכנות דומות להכנות 

עליהם הטבעיות וראוי להאמר 
שהם ענינים יותר מעולים מן 

י שהם "הענינים הטבעיים ואעפ
מעשה ידי אדם ואני יודע שתקשה 
עלי כזה ותאמר איך יתכן שיהיו 
מעשה בני אדם מעולים ממעשה 
הבורא כי הטבע הוא מעשה 
אלהים והכתיבה הנמצאות בספרי 
הנביאים ובדומים להם במין והם 
הספרים אשר רמזנו אשר חברום 

 היא ממעשה בני אדם הנה החכמים
זאת תהיה תשובתך ולא אעמיק בה 
מאד אבל אביא מופת ברור על זה 
ל "שהוא כן בדבר הזה לבדו ר

בנתינת צורות בחומר הדיו 
בספרים הנכתבים לשם שמים 
והמופת על זה הוא שהטבע הוא 
החומר ושם הצורה גם כן טבע 
ושם הדברים המורכבים משניהם 

רתי על טבע ואמנם זה הטבע שזכ
חומר הגלגלים ולא על צורתם כי 
הגלגלים אין חומרם חומר הראשון 
התחתון ולא צורתם צורת החומר 
לא הכללית ולא הפרטית כי כל 
החומר  העליון  לא ילבש צורה 
ויפשיט אחרת לא בפרט ולא בכלל 
אך החומר השפל אשר אנחנו 

פ שצורותיו "חלקים ממנו אע
 הכלליים קיימות בו תמיד לא קרה
לחלקי הצורות הן אך הוא מחליף 
צורותיו הפרטיות תמיד בבוא זו 

כ זו הטבע הנזכר "אחר סוד זו וא
והוא על טבע העולם השפל לא 
  המציאו  השם  אלא  לתכלית אחת 

החכמה הם אשר כתבו מה שכתבו לשם שמים לפי הנראה 
כלומר כיוונו להנהיג דורם והבאים אחריהם , מדבריהם

אשר היא סבת , גה השכליתבהנהגה מביאה לידי ההש
והם אשר . הידבקות הנפש בעילתה הממציאה והמחכימה

רשאי כל חכם להמשך אחר דעתם ולשתף דבריהם בכל 
והתכלית היא . שהכוונה בהם אחת שווה, יכלתו ולהורות

וראוי לדון אותם . מיוחדת בכוונתם הנכללת יחד בדעתם
וציא מפני שכולם כיוונו לה, לכף זכות בכל מה שאמרוהו

וכל "ועל זה נאמר . כפי שסבל כח דעתם, האמת לאור
ולפי זה .  וכבר נצלו,)'יב' אבות ב(" מעשיך יהיו לשם שמים

הדרך בתת הסופר צורה לאותיות ותהיה כוונתו זאת 
הנה זאת . האחרונה הנזכרת שהיא להחכים הלומדים דבריו

אלא שאם יגיע איש . תכלית התכליות אצלו בפעולתו זאת
הנה , שים אל מה שהוא כיוון בו באמצעות ספרומן האנ

ואם לאו . יצאה כוונתו לפועל אחר שהיתה כוונתו בכח
אם לאו ימנע מצאת שום , היתה לבטלה עד שיגיע הפועל

ואין ראוי . איש מבני אדם מכח לפועל במה שכיוון כבר
אבל ראוי לקוראו בשם , לקרוא הכח ההוא בשם בטלה

פ "ואע, שנתינת צורה באותיותועל כן נאמר אנחנו . הכנה
שהם אורות מוסכמות ולהם שמות מוסכמים ומספרים 

וראוי . הנה הם הכנות דומות להכנות הטבעיות, מוסכמים
להאמר עליהם שהם עניינים יותר מעולים מן העניינים 

  .י שהם מעשה ידי אדם"ואעפ, הטבעיים
  

ותאמר איך יתכן שיהיו מעשה , ואני יודע שתקשה עלי בזה
כי הטבע הוא מעשה . ני אדם מעולים ממעשה הבוראב

והכתיבה הנמצאת בספרי הנביאים ובדומים להם , אלהים
היא , והם הספרים אשר רמזנו אשר חברום החכמים, במין

ולא אעמיק בה , הנה זאת תהיה תשובתך. ממעשה בני אדם
אבל אביא מופת ברור על זה שהוא כן בדבר הזה , מאד
רות בחומר הדיו בספרים הנכתבים ל בנתינת צו"ר, לבדו

ושם , והמופת על זה הוא שהטבע הוא החומר. לשם שמים
. ושם הדברים המורכבים משניהם טבע, הצורה גם כן טבע

, ואמנם זה הטבע שזכרתי על חומר הגלגלים ולא על צורתם
ולא צורתם , כי הגלגלים אין חומרם חומר הראשון התחתון

כי כל החומר . פרטיתלא הכללית ולא ה, צורת החומר
. העליון לא ילבש צורה ויפשיט אחרת לא בפרט ולא בכלל
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והיא כדי שימצא האדם המוציא 
שכלו מהכח אל הפועל ואלו חסר 
האיש ההוא מן המציאות היו כל 
מה כדמות הטבעיות שקדמו לו 

בור שיצא לפועל זה מאיש אחר בע
שלא יצא ואי אפשר שיצא לבטלה 
גמורה וידוע שהדבר הקרוב לצאת 
זה האיש אחר שלא יצא השלום 
לפועל הוא הכבוד הטבעי שבו ובו 
נשלמו החכמות הטבעיות כולן 
והוא תכליתן מצד מה שהכין 
' הטבע להשיג ואמנם השם יתע

הכין תחלה המוכרחים שלא היה 
זולת הטבע אפשר לעשותם 

והטביעם בבריות בהנהגה 
המרגלית שם המרגלית במקום 
הטבע בדמיון ענין מוטבע כי 

פ שאינו טבע הוא "ההרגל אע
קרוב לטבע עד שאמרו עליו שהוא 
חצי הטבע ועוד כמוהו לטבע 
באמרם ההרגל על כל דבר שלטון 
ועוד אמרו כל הרוצה להכריח את 
עצמו הטבע מכריחו כמי שצובע 

 מגלה תחבולותיו השיבה שהוא
ועוד ידוע שהדבר האחרון המוכן 

לצאת בעבורו מכח לפועל הוא  
רוב הלמוד ואין למוד בלתי 
אותיות ואם כן ענין למוד האדם 
הוא גם כן פועל אלהים בכונה 
תכליות אשר הכינה בצורה 
שיסכימו בה בני אדם להכין דרך 
קרוב להשיגה ועל כן ראוי 
שתחשוב שמכלל פעולות השם 

כ זאת ההכנה אשר הכינה " גהוא
השם להיות מוסכמות כי הספיק לו 
בהכנת   הסכמה לבד שאם ראה 
שאין ההסכמה מספקת היה 
מטביעה ולא היה מכינה על דרך 
הסכמה ואחר שהדבר כן וזו 

כ הוא "ההכנה הוא כונה אלוהית ג
המשל המשלמת מציאות האדם 
ואין דבר מן הדברים הטבעיים כל 

פעולה כמו כך קרובים אל זה ה
האותיות המוסכמות אחר מציאות  
האדם כי מציאות החמור והשאר 
בעלי חיים רחוקים בתקון זו 
החכמה ההכנה כל שכן הצמחים 
והדומם שהם רחוקים יותר מאד 
ולולי צורך האדם שהוא צריך 
אלהים מהם בהכריח לפיטבעיו 
ומהם לתועלת ומהם לעזור קרוב 
כדי שימצא כל צרכיו מוכנים 

ות ובמהרה לא היו נמצאים בקול
כלל נמצא שכולם הכרות קודמות 
לצורך האדם ולתועלתו כדי שיגיע 
אל התכלית האחרונה המכוונת 
במציאותו שהיא השגת ידיעת 
השם  וידיעת השם אינה כי אם על 
  פי   האותיות   שהם   הם   הכלים 

פ שצורותיו "אך החומר השפל אשר אנחנו חלקים ממנו אע
אך . הכלליות קיימות בו תמיד לא יקרה לחלקי הצורות כן

. הוא מחליף צורותיו הפרטיות תמיד בבוא זו אחר סור זו
לא ,  השפלכ זה הטבע הנזכר והוא על טבע העולם"וא

והיא כדי שימצא האדם , המציאו השם אלא לתכלית אחת
ואילו חסר האיש ההוא מן . המוציא שכלו מהכח אל הפועל

המציאות היו כל החכמות הטבעיות שקדמו לו בעבור שיצא 
ואי אפשר שיצא לבטלה , לפועל זה מאיש אחר שלא יצא

וידוע שהדבר הקרוב לצאת בזה האיש אחר שלא . גמורה
ובו נשלמו , הוא הכבוד הטבעי שבו, שלם לפועליצא ה

והוא תכליתן מצד מה שהכין הטבע , החכמות הטבעיות כולן
  .להשיג

  
ואמנם השם יתעלה הכין תחילה המוכרחים שלא היה אפשר 

, והטביעם בבריות בהנהגה המורגלת, לעשותם זולת הטבע
כי . ושם המורגלת במקום הטבע בדמיון עניין מוטבע

עד שאמרו עליו ,  שאינו טבע הוא קרוב לטבעפ"אע, ההרגל
ועוד כמוהו כטבע באמרם ההרגל על כל , שהוא חצי הטבע

ועוד אמרו כל הרוצה להכריח את עצמו הטבע , דבר שלטון
ועוד . שהוא מגלה תחבולותיו, כמי שצובע השיבה, מכריחו

ידוע שהדבר האחרון המוכן לצאת בעבורו מכח לפועל הוא 
ואם כן עניין למוד . למוד בלתי אותיותואין , רוב הלמוד

האדם הוא גם כן פועל אלהים בכוונת תכלית אשר הכינה 
  .בצורה שיסכימו בה בני אדם להכין דרך קרוב להשיגה

  
כ זאת "ועל כן ראוי שתחשוב שמכלל פעולות השם היא ג

כי הספיק לו . ההכנה אשר הכינה השם להיות מוסכמת
ן ההסכמה מספקת היה שאם ראה שאי, בהכנת הסכמה לבד

ואחר שהדבר כן . ולא היה מכינה על דרך הסכמה, מטביעה
כ היא המשל המשלמת "וזו ההכנה היא כוונה אלוהית ג

ואין דבר מן הדברים הטבעיים כל כך . מציאות האדם
קרובים אל זו הפעולה כמו האותיות המוסכמות אחר 

כי מציאות החמור והשאר בעלי חיים . מציאות האדם
כל שכן הצמחים והדומם שהם , ים מזו חכמת ההכנהרחוק

, ולולי צורך האדם שהוא צריך אליהם. רחוקים יותר מאד
ומהם לעזר קרוב , ומהם לתועלת, מהם בהכרח לפי טבעיו

לא היו , ולא, כדי שימצא כל צרכיו מוכנים בקלות ובמהרה
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כ הנה הם ואם "הקרובים לזה וא
הם מצוירים בידי אדם כלם ענינים 

לוהיים באמתתם כי אני לא א
אמרתי לך ששאר פעולות 

ל מלאכות נעשית בידי "אנושיות ר
אדם בדמות בנינים וצביעות 
ואריגות ונגרות וכיוצא בהם ממה 
שהוא רחוק מדרכי ההשגה 
האלוהית מעולים מהטבעים אך 
אני אומר שכולם יותר פחותים 
מהם ועוד שאין ערך ביניהם ולא 

כ לא "עיחס אמתי על דרך אמתי ו
ישוערו אלו באלו כשם שיערו על 
דרך יתרון מעלה באותיות על 
הענינים הטבעיים בדעתי מצד 

כ שהאותיות "הקבלה האלוהית ג
הם מציאות העולם כלו ובם השם 
מנהיג עולמו כמו שמעיד בעל ספר 
יצירה באומרו כל היצור וכל 
הדבור יוצא מהם ואמר שהשם 
המליך האותיות על כל היצורים 

 להם הכתרים וצרפם זה עם וקשר
זה כלומר האות עם היצור והנה 
מה שהיה ראשית המציאות שהוא 
סוד האותיות שהשמות מורכבים 
מהם הוא תכלית המציאות כי הם 
בצורות לחמרים והשם הוא בכל 
נמצא שאין לך שום דבר נמצא 
כלום שם כללי ופרטי ובהשתנות 
הדבר הפרטי ישתנה שמו להפרטי 

 השם הכללי הוא בקצת דברים אך
הוא קיים תמיד בצורות הכלליות 

ובחומר הכללי הקיים  ולא  עוד  
אלא שצורת האותיות מורות על 
צורות המציאות כמו שעליהם ועל 
צורותיהם נברא הכל ובדמותם 
מתקיים והדבר שבו מתקיים הכל 
הוא מעולה על הכל ועוד שהמופת 
המקובל האלהי נוסף על המושכל 

וחות מעשה הנזכר מאמרו והל
אלהים המה והמכתב מכתב אלהים 
הוא חרות על הלחות והיו הלוחות 
כחומר והמשכן נושא צורתן 
והקבלה מעידה שהאותיות היו 
להם בדמות נפשות לגוף שהם 
מעמידות אותו ובהיותן בגוף הגוף 
קל בעצמו מצדן ובהפרדן ממנו 
הוא כבד בעצמו והנה כשנשברו 
הלוחות פרחו האותיות באויר 

םכבדו והשליכן מידו מפני וה
פ שזה סוד גדול הנה "שברחו ואע

נכתב הענין כלו בתורה כדי 
להודיענו סודו והוא שלחית שם 
משותף לענינים טבעים פנימיים כי 

א והוא "ש כס"ת ב"ת בא"לח
ע ולענינים חצונים והם לחות "טב

כ כי "אבנים וסוד אבנים משותף ג
אותיות וכן קראם בעל '  סודו בגי

  באמרו שתי אבנים בונות שתי י "ס

נמצא שכולם הכנות קודמות לצורך האדם . נמצאים כלל
המכוונת , יגיע אל התכלית האחרונהולתועלתו כדי ש

  .במציאותו שהיא השגת ידיעת השם
  

וידיעת השם אינה כי אם על פי האותיות שהם הם הכלים 
כולם , כ הנה אם הם מצוירים בידי אדם"וא. הקרובים לזה

כי אני לא אמרתי לך ששאר . עניינים אלוהיים באמתתם
דמות ב, ל מלאכות הנעשות בידי אדם"ר, פעולות אנושיות

ממה שהוא , בנינים וצביעות ואריגות ונגרות וכיוצא בהם
אך אני . מעולים מהטבעיים, רחוק מדרכי ההשגה האלוהית

ועוד שאין ערך ביניהם , אומר שכולם יותר פחותים מהם
כ לא ישוערו אלו באלו "וע. ולא יחס אמיתי על דרך אמיתי

 כשם שישוערו על דרך יתרון מעלת האותיות על העניינים
שהאותיות הם . כ"הטבעיים בדעת מצד הקבלה האלוהית ג

ובם השם מנהיג עולמו כמו שמעיד , מציאות העולם כולו
". כל היצור וכל הדבור יוצא מהם"בעל ספר יצירה באומרו 

וקשר להם , ואמר שהשם המליך האותיות על כל היצורים
  .כלומר האות עם היצור, הכתרים וצרפם זה עם זה

  
ראשית המציאות שהוא סוד האותיות והנה מה שהיה 

כי הם , הוא תכלית המציאות, שהשמות מורכבים מהם
שאין לך שום דבר , והשם הוא בכל נמצא. כצורות לחמרים

ובהשתנות הדבר הפרטי ישתנה . נמצא בלי שם כללי ופרטי
אך השם הכללי הוא קיים תמיד , שמו הפרטי בקצת דברים

ולא עוד אלא . םבצורות הכלליות בחומר הכללי הקיי
כמו שעליהם , שצורת האותיות מורות על צורת המציאות
והדבר שבו . ועל צורותיהם נברא הכל ובדמותם מתקיים

ועוד שהמופת המקובל . מתקיים הכל הוא מעולה על הכל
והלחת מעשה "האלהי נוסף על המושכל הנזכר באמרו 

 "אלהים המה והמכתב מכתב אלהים הוא חרות על הלחת
. והיו הלוחות כחומר והמשכן נושא צורתן,  )'טז' לבשמות (

, והקבלה מעידה שהאותיות היו להם בדמות נפשות לגוף
, הגוף קל בעצמו מצדן, ובהיותן בגוף. שהם מעמידות אותו

והנה כשנשברו הלוחות . ובהפרדן ממנו הוא כבד בעצמו
והשליכן מידו מפני , פרחו האותיות באויר והם כבדו

שזה סוד גדול הנה נכתב העניין כולו בתורה פ "ואע. שפרחו
והוא על היות שם משותף לעניינים . כדי להודיענו סודו
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בתים והנה מספר שני לחות אבנים 
ר "ש טהו"י שי"ג ומספר אבנ"תתצ
ם שהם יצר "ת אבני"י לחו"בשנ
ר טוב ואמנם עם כל זה "ע ויצ"ר

המופת המושכל המקובל 
שהודעתיך ראוי לך שתדע 

מעלות אחת ' שהאותיות בג
חיצונית והיא הנמצאת בספרים 
 פ"והיא הפחותה מכלם ואע

שקדמה לשתים במציאות הנמצאת 
ובזמן ומערכה והשתים קדמו לה 
במעלה ובעילה ושנית תיכונית 
' והיא הנמצאת במבטא הפה בה

מקומות והיא טבע שהוטבע בפה 
לקבל הדבור ולחקק צורותיו כי 

ח ואפשר שיצא "עם הקול והרו
לפועל ואיפשר שלא יצא ואחר 
הקבלה שקבל המדבר מן 

עד אשר המדברים עוד לא נשלם 
ת בעיני הראש ובעיני "יצייר אותיו

הלב שבם יתכן שיצא שכלו לפועל 
ולא זולתם והם בדמות כלים לפה 
ושלישית היא הנמצאת בעל והיא 
פנימית גם היא הכנה צריכה 
להיותה מקבלת מחוץ באמצעות 
רוב העיון בעונם ורוב ההרגל בפה 
ואז אפשר שיצא הכח השכלי אל 

 קשר הפועל ואם כן הנה שלשתם
אמיץ וחזק נקשר יחד אדוק זה 

הם ' פ שהעינים ההם הג"בזה ואע
מעלות כמו שביארנו בדמות ' ג

הספרו ספר וספור הספר הוא ספר 
תורה שהמדבר תמיד ומנהיג את 

חומשים והספר ' העולם ונחלק לה
הוא על המערכות והם מערכת 
האחדים ומערכת העשרות 
ומערכת המאות ומערכת האלפים 

בות שעליהם כל ומערכת הרב
העולם תלוי והספור הוא הדבור 
שאדם מספר בו בפה והוא היוצא  
מחמשת מקומות הפה והכל 
אותיות כתובות מורגשות לעינים 
שיצורו וציורו על ידי אדם והם 
בעל חומר אחד והוא הדיו כמו 

ב צורות "שאמרנו למעלה ובעלי כ
ך "י צורת"בעל' וכן האותיות בגי

אותיות והם גם צורת הגלגלים הם 
מעטרות הכוכבים ומטביעות העיר 

ט על "וכן חיות הקדש מצוירות בע
ו "ד הוא די"אותיות והנה יו' פי י

תוכל ' והוא חומר לצורותיו שמן י
עשות איזה אות שתרצה והוא 

ו זה "ה ה"ד ודי כי הסוד ב"ההו
' מן ה' וזה הגרע א' מן ה' נוסף א

' אבל חשבון אלגט וחשבון אלה א
שתשמע בחלק השלישי טאי כמו 

ועוד אותיות  ה"מזה הספר בע
שניות ממין שני מורגשות  לאזנים 
  ונדברות    בפה    והם     רוחניות 

. ע"א והוא טב"ש כס"ת ב"ת בא"כי לח, טבעים פנימיים
ם "י אבניי"וסוד שת. והם לחות אבנים, ולעניינים חיצוניים

וכן קראם בעל ספר , ת"אותיו' כ כי סודו בגימ"משותף ג
והנה מספר ". שתי אבנים בונות שני בתים"יצירה  באמרו 

, ר"ש טהו"י שי"ומספר אבנ, א"ם תתצ"ת אבני"י לח"שנ
  .ב"ר טו"ע ויצ"ר ר"שהם יצ, ם"ת אבני"י לח"בשנ

  
ואמנם עם כל זה המופת המושכל המקובל שהודעתיך ראוי 

אחת חיצונית והיא . מעלות' לך שתדע שהאותיות בג
פ שקדמה " ואע.והיא הפחותה מכלם, הנמצאת בספרים

והשתים קדמו לה , לשתים במציאות הנמצאת ובזמן ומערכה
ושניה תיכונית והיא הנמצאת במבטא הפה . במעלה ובעילה

והיא טבע שהוטבע בפה לקבל הדבור ולחקוק , מקומות' בה
ואפשר , ואפשר שיצא לפועל, ח"צורותיו בו עם הקול והרו

עוד לא ואחר הקבלה שקבל המדבר מן המדברים . שלא יצא
, ת בעיני הראש ובעיני הלב"עד אשר יצייר אותיו, נשלם

והם בדמות כלים , שבם יתכן שיצא שכלו לפועל ולא זולתם
גם היא , ושלישית היא הנמצאת בשכל והיא פנימית. לפה

הכנה צריכה להיותה מקבלת מחוץ באמצעות רוב העיון 
ואז אפשר שיצא הכח השכלי אל , בעיניים ורוב ההרגל בפה

ואם כן הנה שלשתם נקשרו יחד קשר אמיץ וחזק . פועלה
מעלות כמו ' הם ג', פ שהעניינים ההם הג"ואע. אדוק זה בזה

הספר הוא ספר תורה , שביארנו בדמות הספר וספר וספור
והספר . חומשים' שמדבר תמיד ומנהיג את העולם ונחלק לה

והם מערכת האחדים ומערכת העשרות , הוא על המערכות
, מאות ומערכת האלפים ומערכת הרבבותומערכת ה

והספור הוא הדבור שאדם מספר . שעליהם כל העולם תלוי
והכל אותיות . בו בפה והוא היוצא מחמשת מקומות הפה

והם , כתובות מורגשות לעינים שיצוירו וציירו על ידי אדם
ב "ובעלי כ, בעלי חומר אחד והוא הדיו כמו שאמרנו למעלה

גם צורת הגלגלים . ך"י צורת"בעל' גיוכן האותיות ב. צורות
וכן , ר"ת העי"ם ומטביעו"ת הכוכבי"הם אותיות והם מעטרו

ד הוא "והנה יו. אותיות' ש מצוירות בעט על פי י"ת קד"חיו
תוכל לעשות איזה אות ' שמן י. ו והוא חומר לצורותיו"די

מן ' ו זה נוסף א"ה ה"כי הסוד ד, י"ד וד"שתרצה והוא ההו
, י"וחשבון אלה א' אבל חשבון אלה ט. 'מן ה'  אוזה נגרע' ה

  .ה"כמו שתשמע בחלק השלישי מזה הספר בע
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מוגשמות ואינם גוף כראשונות אך 
באמתתם אותיות הם הם יותר 
קרובות אל מעלת האדם ואל 
פ "עצמותו הנכתבות בספרי ואע

שהם מצד היותם נקראות בשם 
תם מורגשות אותיות ומצד היו

ומצד היותם בעל חומר לח ונבדלו 
אלו מאלו בהיות אלו נמצאות 
בלחות ואלה נמצאות בליחות 
שבלוחות הם שני לחות אבנים 
כראשונים נשברים ושני לחות 
אבנים שניים קיימים ושבלוחות 
' הם הנמצאות בפה ושוכנות על ד
ל "לוחוית של הגוף בסוד שם א

יסודות ' י והוא סוד ד"שד
צבעים ואלו ' יות של גוף בדהטבע

הם המרה האדומה והליחה והמרה 
' השחורה והמרה הירוקה ושם ד

' ת ד"דל' ם פיר"מורה על ד
ת נפש שהיא באה מן "יסודות ל

ם "של ד' היסוד החמישי ועגולם ג
שלפניו והבן זה ' יוכיח עם הד

יסודות ' והיא הוראה על שהם ד
באמת והצבעים ' ש גם ה"אמ
ק ובחלוף "ר ירו"ון שח"ם לב"אדו
תבין תכין דעתי זאת ואלה ' למ' ל

מוטבעים ומוסכמות ואלה  
ועוד אותיות  מוסכמות לבד

שלישיות ממין שלישי רוחניות 
לגמרי בלתי מורגשות כך אך הם 
מדומות טרם צאתם לפועל 
ופעולתם נכרת ומושגת למשכילים 

צורות ושכינתם בדם החיוני ' על ד
והם משכלות בצאתם לפועל 

אשונות בדמות חיות הקדש והם ר
בדמות צורות של אש ששם חמרם 
וצורות של רוח שגם רוח מנהיגם 
וצורות של מים שהם נשפעות 
כמים הנובעים מהמעין וצורות של 
עפר שהם מתרבבות עד אין קץ 
כחול אשר על שפת הים ואמנם 
צורתם החמישית הוא צורת גלגל 

ת "החוזר פנים ואחור ואלה הם לב
ה "ם כתבי אש והם צורש שסוד"א

י והבן זה מאד שעל זה "בנפש
הסוד נתלית מעלת הנבואה ומי 

ש "ת א"שמכיר היות שכינתם בלב
יראם וידבר בם ויקראוהו  מלך 

המוטבע לו כפול ' י בשמו הא"י
ה כי כן קרא למשה "מתוך הסנ

בעבור שעיין בציור הכתב גם עיין 
ש ראהו "ת א"והנה מה שראה בלב

' ההויה כלמבלא בשת בצורת 
בהוית הצורה ועל זה השיג 
באמצעות האותיות כל מה שהשיג 
והמופת על זה כי המופתים כלם 
שמם אותת וכל אות מתבררת 

מערכות ' מאות והוא סוד ג
  הספירות  אחדים  ועשרות  ומאות 

מורגשות לאזנים ונדברות , ועוד אותיות שניות ממין שני
אך , והם רוחניות מוגשמות ואינם גוף כראשונות. בפה

והם יותר קרובות אל מעלת האדם , באמתתם אותיות הם
פ שהם מצד היותם "ואע. ואל עצמותו מהנכתבות בספר

ומצד היותם , ומצד היותם מורגשות, נקראות בשם אותיות
חות ונבדלו אלו מאלו בהיות אלו נמצאות בֻל. בעל חומר לח

שבלוחות הם שני לחות אבנים . ואלה נמצאות בליחות
. ושני לחות אבנים שניים קיימים, כראשונים נשברים

ת של לחויו' ושבליחות הם הנמצאות בפה ושוכנות על ד
יסודות הטבעיות ' והוא סוד די "ל שד"אהגוף בסוד שם 

והליחה , ואלו הם המרה האדומה. צבעים' של גוף בד
מורה על ' ושם ד. והמרה הירוקה, והמרה השחורה, והלבנה

שהיא באה מן , ש"נפ, ת"ל, יסודות' ד, ת"פירוש דל. ם"ד
שלפניו ' ם יוכיח עם הד"של ד' ועגול ם, היסוד החמישי

גם הם , ש"אמ. יסודות'  זה והיא הוראה על שהם דוהבן
' למ' ובחלוף ל, ק"ר ירו"ן שחו"ם לב"אמת והצבעים אדו

ואלה מוסכמות , ואלה מוטבעות ומוסכמות, תבין דעתי זאת
   .לבד

  
ועוד אותיות שלישיות ממין שלישי רוחניות לגמרי בלתי 

ופעולתם . כך הם מדומות טרם צאתם לפועל, מורגשות
ושכינתם בדם , צורות' מושגת למשכילים על דניכרת ו
בדמות , והם משכילות בצאתם לפועל ראשונות. החיוני

, והם בדמות צורות של אש ששם חמרם. חיות הקדש
וצורות של מים שהם , וצורות של רוח שגם רוח מנהיגם
וצורות של עפר שהם , נשפעות כמים הנובעים מהמעין

ואמנם צורתם .  היםמתרבות עד אין קץ כחול אשר על שפת
ואלה הם , החמישית היא צורת גלגל החוזר פנים ואחור

ש והבן זה "ה בנפ"ש והם צור"י א"ש שסודם כתב"ת א"לב
ומי שמכיר היות . שעל זה הסוד נתלית מעלת הנבואה, מאד

' יראם וידבר בם ויקראוהו מלאך ה, ש"ת א"שכינתם בלב
ן קרא כי כ. ה"בשמו האחד המוטבע לו כפול מתוך הסנ

ת "והנה מה שראה בלב. למשה בעבור שעיין בציור הכתב
ת "ה כלומר בהויו"ת ההוי"בצורו, ת"א בש"ש ראהו בל"א

והמופת . ה השיג באמצעות האותיות כל מה שהשיג"הצור
וכל אות מתבררת , כי המופתים כולם שמם אותות, על זה
אחדים ועשרות , מערכות הספירות' והוא סוד ג, מאות



  ספר        החשק

  

מד

מד

והנה נודע מן האותות הנכתבות 
בענין סוד המאורות והכוכבים 
כאומרו והיו לאותות ולמועדים 

מים ושנים שהם כלם מתגלגים ולי
מינים ' על פי האותיות של הג

ל רוחניים בלתי "הנזכרים ר
נגשמים ורוחניים ומוגשמים יחד 
ונגשמים בלתי רוחניים והנה הם 
ספר וספר וספור כמו שאמרתי 
ועוד נודע במופת מושכל ובמופת 
מקובל שהדברים כלם הנמצאים 

חלקי המציאות דומים ' בכל ג
שת המינים והנה לאותיות של של

המושכל והמשכיל והשכל שלשה 
עדים נאמנים על זה ואל תאמר לי 
ערביך עורבא צריך מפני היות 
עדות העדים נסתרת מאד שאני 
איני מדבר בזה עם זה מי שצריך 
ערבים על אמתת השכל ולא עם 
מי שצריך לבקש מופות על 
מציאותו כי הוא מקובל שום מופת 
 לא מושכל ולא מקובל אמתי 
שהוא המושכל האלוהי  אבל  כל  
דמיון וכל הרגש שיהיה לו קצת 
מחשבה מדומה אצלו בו אצלו 
תכלית האמת וזולתו אצלו כולו 
הוא שקר גמור או בלתי מושג כלל 
ואם כן עליו הכתוב אומר באזני 
כסיל אל תדבר כי יבוז לשכל 
מליך ואני איני מדבר באזניו רק 
אני מדבר עם בעל שכל אשר 

 שיהיה קל עליו להבין כל ידעתי
מופת בשכלי וכשישמע דבר 
מושכל מופתי יעיין בו בטוב שכלו 
וישא ויתן בינו ובין עצמו עליו עד 
שיוציאנו לבעל אמתי ויאמת 
האמת וישאר חקוק ורשום בלבו 
ומושג ומושכל תמיד עד שכל 
חכמי עולם לא היו יכולים להסירו 
מלבו כי התאמת במופתים וכל מה 

ע במופת הוא יותר שכבר נוד
מוחזק אצל המשכיל ומן המורגש 
בעינים וכשישמע דבר שקר 
יכחישנו בכח שכלו מפני שאין 
נפשו המוכנת להכנע תחת צורת 
האמת יכולה להכנע תחת צורת 
השקר וזה הנפש היא הנבעלת מן 

ת "ע ברכו"ת שב"האמתות בעיל
וזולתה היא הנבעלת בעילת זנות 

 עם מן השקרות וכמו שאין לזונה
זונתי מציאות אם כי לפי שעה 
והוא דממני ותמיד בורח אחר 
שזנה כרוגע מפני פחד האיש 
שהוא האמתי כן אין מציאות 
לשקר בנפש כי אם לפי שעה 
ובהמצא האמת הנה השקר בורח 
מפניו מיד וכמו שאין הזנאי מעמיד 
עניני מציאות הזונה כי אם במקרה 
  לפי   שעה   כן  השקר  אינו  יכול 

נה נודע מן האותות הנכתבות בעניין סוד וה. ומאות
והיו לאתת ולמועדים ". המאורות והכוכבים באומרו

 שהם כולם מתגלגים על פי ,)'יד' בראשית א(" ולימים ושנים
ל רוחניים בלתי "ר, מינים הנזכרים' האותיות של הג

. ונגשמים בלתי רוחניים, ורוחניים ומוגשמים יחד, נגשמים
  .ור כמו שאמרתיוהנה הם ספר וספר וספ

  
ועוד נודע במופת מושכל ובמופת מקובל שהדברים כלם 

חלקי המציאות דומים לאותיות של שלשת ' הנמצאים בכל ג
והנה המושכל והמשכיל והשכל שלשה עדים . המינים

 .)ו"סוכה כ(" ערביך עורבא צריך"ואל תאמר לי . נאמנים על זה
מדבר בזה שאני איני . מפני היות עדות העדים נסתרת מאד

ולא עם מי שצריך , עם מי שצריך ערבים על אמיתת השכל
כי הוא מקובל שום מופת לא , לבקש מופת על מציאותו
אבל כל . שהוא המושכל האלוהי, מושכל ולא מקובל אמתי

דמיון וכל הרגש שיהיה לו קצת מחשבה מדומה אצלו בו 
תכלית האמת וזולתו אצלו כולו הוא שקר גמור או בלתי 

באזני כסיל אל "ואם כן עליו הכתוב אומר . כללמושג 
 ואני איני מדבר ).'ט' משלי כג(" תדבר כי יבוז לשכל מליך

אשר ידעתי שיהיה קל , רק אני מדבר עם בעל שכל, באזניו
וכשישמע דבר מושכל מופתי . עליו להבין כל מופת בשכלו

וישא ויתן בינו ובין עצמו עליו עד , יעיין בו בטוב שכלו
וישאר חקוק ורשום , ויאמת האמת. אנו לפעל אמתישיוצי

עד שכל חכמי עולם לא יהיו , בלבו מושג ומושכל תמיד
  .כי התאמת במופתים, יכולים להסירו מלבו

  
וכל מה שכבר נודע במופת הוא יותר מוחזק אצל המשכיל 

וכשישמע דבר שקר יכחישנו בכח . מן המורגש בעיניים
הכנע תחת צורת האמת מפני שאין נפשו המוכנת ל, שכלו

וזו הנפש היא הנבעלת מן . יכולה להכנע תחת צורת השקר
וזולתה היא הנבעלת בעילת , האמיתות בעילת שבע ברכות

ה עם זונתו מציאות אם כי וכמו שאין לזוֵנ. זנות מן השקרות
ותמיד בורח אחר שזנה כרגע מפני , לפי שעה והוא דמיוני

אות לשקר בנפש כי כן אין מצי, פחד האיש שהוא האמיתי
. ובהמצא האמת הנה השקר בורח מפניו מיד. אם לפי שעה

וכמו שאין הזנאי מעמיד עניני מציאות הזונה כי אם במקרה 
כן השקר אינו יכול להעמיד הנפש כי אם במקרה , לפי שעה
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עמיד הנפש כי אם במקרה לפי לה
שעה כפי הדמיון וכמו שהבעל 

דברים ראשונים ' עושה לאשתו ג
והם עיקר עמידתה והם התמדתה 
שאר כסות ועונה כפי יכלתו בכל 
אחד ואחד מהם כן האמת שהיא 
בעל הנפש עושה לנפש שהיא 

דברים ' כאשה אצלו על דרך מנת ג
מקיימים אותה והם כמו כן נקרא 

אר כסות והשאר בשם משותף ש
פה מלשון השארות שהאמת הוא 
סבת השארת הנפש ובלעדו אין לה 
השארתו וכסות פיה מלשון כסא 
וכל כסא מורה על מעלה והאמת 
הוא סבת מעלת הנפש ובלעדו היא 
פחותה וגם הכסות מכסה הערוה 
והבינהו והעונה מורה  על  תענוג 
חבור ודבוק והנה היה פה מורה 

מעדן שהאמת כ על דבוק מענג ו"ג
הוא סבת תענוג האש בהדבקם יחד 
ובלעדו אין לה תענוג אמתי כלל 
וגם עונה מלשון זמן להורות זה 
על התענוג הנצחי עם הדבקות 
ידעם והתעורר אל מה שכמותו 
שרמזתי לך אל הוית כל מצות 
התורה נצטוות על זאת הצורה 
והמופת על אצל כל משכיל איש 
אלהים שהאדם לא נברא כי אם 

עבור שיתקיים ממיו שום דבר ב
מכל חלקי מציאותו בעצמותו 

והמורגש הוא שכל חלקי  
' גופים שבים ליסודותיהם הד

שמהם נתהוה והיה כלא היה ואחר 
כן לפי המושכל המקובל לא נברא 
בעבור דבר מכל חלקי הגוף ואם 
היה כן שהיה נברא בעדרו חלקי 
הגוף ואם היו כלא היו היה אם כן 

ו לבטלה ואין תכלית הדבר מציאות
הטבעי לפעול בטלה לפי עדות 
השכל והקבלה ואם כן הנה הוא 
הכרח שיהיה לאדם חלק המתקיים 
בעצמו לנצח ואם חלקי הגוף אינן 
מתקימים  קל וחומר חלקי הממון 
אין להם קיום עצמו אצלו כלל וזה 
מורגש וגם הוא מושכל ראשון 
ידוע ואין מוקשה עליו ואחר 

מה הוא זה החלק שהדבר כן 
הנשאר אם אינן הדבר הנקרא נפש 
אשר השגרו באמת שאינו חלק 

כ הנה "מחלק הגוף הנפסדים וא
אם יש שום השארות הוא לנפש 
בהכריח גם נודע שהנפש הוא דבר 
מקבל צורה רוחנית נפשיית ואחר 
שהיא מקבלת יש מי שנותן בה 
צורת מה ואין ספק שאם הנותן בה 

צמו אז צורה הוא דבר קיים בע
אפשר לו לקיים הדבר המקבל 
צורה   ההיא  בכח  הצורה   ההיא 
 בעצמה  ואם  הנותן  הצורה  ההיא 

דברים ' וכמו שהבעל עושה לאשתו ג. לפי שעה כפי הדמיון
, כסות, שאר, ראשונים והם עיקר עמידתה והתמדתה והם

כן האמת שהיא בעל , כפי יכלתו בכל אחד ואחד מהם, ועונה
' ג, על מנת לקיימה, עושה לנפש שהיא כאשה אצלו, הנפש

והם כמו כן נקראים בשם משותף , דברים המקיימים אותה
שהאמת הוא , והשאר פה מלשון השארות. שאר כסות ועונה

ת כי וכסו. ובלעדו אין לה השארתו, סבת השארות הנפש
והאמת הוא סבת , וכל כסא מורה על מעלה, היא מלשון כסא

וגם הכסות מכסה הערוה , ובלעדו היא פחותה, מעלת הנפש
והנה היא פה , והעונה מורה על תענוג חבור ודבוק. והבינהו
שהאמת הוא סבת תענוג , כ על דבוק מענג ומעדן"מורה ג

וגם , ובלעדו אין לה תענוג אמתי כלל, האיש בהדבקם יחד
, להורות זה על התענוג הנצחי עם הדבקות, עונה מלשון זמן

  , ודעם
  

והתעורר אל מה שכמותו שרמזתי לך אל היות כל מצוות 
והמופת על זה אצל כל . התורה נצטוות על זאת הצורה

שהאדם לא נברא כי אם בעבור , משכיל איש אלהים
. שיתקיים ממנו שום דבר מכל חלקי מציאותו בעצמותו

' ש הוא שכל חלקי הגופים שבים ליסודותיהם הדוהמורג
ואחר כן לפי המושכל המקובל . שמהם נתהוה והיה כלא היה

ואם היה כן שהיה . לא נברא בעבורו דבר מכל חלקי הגוף
היה אם כן , ואם היו כלא היו, נברא בהעדרו חלקי הגוף

ואין תכלית הדבר הטבעי לפעול בטלה . מציאותו לבטלה
ואם כן הנה הוא הכרח שיהיה . הקבלהלפי עדות השכל ו

ואם חלקי הגוף אינן . לאדם חלק המתקיים בעצמו לנצח
קל וחומר חלקי הממון אין להם קיום עצמו אצלו , מתקימים

וזה מורגש וגם הוא מושכל ראשון ידוע ואין מקשה . כלל
  .עליו

  
ואחר שהדבר כן מה הוא זה החלק הנשאר אם אינו הדבר 

שאינו חלק מחלקי הגוף , ו באמתהנקרא נפש אשר השגנ
כ הנה אם יש שום השארות הוא לנפש "וא. הנפסדים
גם נודע שהנפש הוא דבר מקבל צורה רוחנית . בהכרח
. ואחר שהיא מקבלת יש מי שנותן בה צורת מה, נפשיית

אז , ואין ספק שאם הנותן בה צורה הוא דבר קיים בעצמו
הצורה אפשר לו לקיים הדבר המקבל צורה ההיא בכח 



  ספר        החשק

  

מו

מו

דבר בלתי קיים אחר שהיא בלתי 
קיים באמיתת עצמו איך יתקיים 
זולתו וזה מושכל ראשון שהוא 
נמנע בטבעו מלקיים זולתו שאם 
היה בו יכולת לקיים  זולתו  שהיה 

ו ואז היה בו יכולת לקיים עצמ
ך זולתו "מקיים עצמו תחלה ואכ

בכח קיום עצמו והנה הרגשנו 
שהמקרים המגישים המשיגים 
לנפש ומתפעלת בעבורם יש מהם 
גופניים ויש מהם רוחניים ויש 
מהם     חזקים    ויש מהם חלשים 
והנה הכעס והדומים לו הוא מקרה 
משיג לנפש מחוץ והוא גופני 
 בהכרח כלומר שהוא מגוף זולת
גופה והוא אשר לו קיום בעצמו 

כ לא יעמוד ולא יעמיד כחו זה "וע
תמיד וכן כל הדומה לגופניים 
כולם ואם כן נשאר להיות הדבר 
המתקיים לנפש קיים בעצמו והוא 
רוחני באמתתו והוא השכל באמת 
ובעת שיפעל מנפש חזקה יפעלנה 
בדבר דומה לו הוא הצורה שכלית 

ת והיא "ה אמ"רוחנית ושמ
ימת לנפש באמת ומפני המקי

שהמין הראשון שלא האותיות וגם 
השני תורה גמורה שהם המורים 
והם אמצעיים בין השכל והנפש 
ואין להם קיום בעצמותם ולא יתכן 
לנפש להתקיים בעדם למי שהם 
גופניים ורוחניים משותפים עם 
הגופים ההוים הנפסדים הכריח 
השכל אחר ששמם בדמות היותם 

 הנפש ולתקוה כלים לו  להושיע
בם להשים עליהם מלך מושל 
מנהיגם והוא המין השלישי שלו 
האותיות אשר היא כולה רוחני 
בנפש והיא המחשבה האמתית 

האמיתת לנפש מציאות  בוראה  
' ומציאות כל הנמצאים מאתו ית

ת ההוא   המוחזק   הוא  "והאמ
הנקרא  שכל חשוק לנפש והוא  
המגלה  לה כל מה שהשם חשק 

והחשק האלוהי הוא להיותו ממנה 
ובמצות  ' חשוק ומושג נעבד כתו

ואינם כי אם ציורי אותיות וציורי 
מחשבות אמתיות נחשבות בדמות 

מינין ' האותיות ובעבור שהם ג
חלקתי זה החבור לשלושה חלקים  

חשקי '  וכבר  השלים  השם  ית
והשלמתי זה החלק הראשון שבח 
לשמו החשוק כאשר זכר לכבודו 

ם שני חלקי הבאים אחריו להשלי
לשלום ולחיים  ויזכני להגדיל 
תורה ולהאדיר חכמה בחפצו 
ובחפצו לישראל עמו ועמי וקיים 

 .ר"ו אוי"ץ ית"אחל' מה שכתו

אחר , ואם נותן הצורה ההיא דבר בלתי קיים. ההיא בעצמה
וזה . איך יקיים זולתו, שהוא בלתי קיים באמיתת עצמו

שאם היה , מושכל ראשון שהוא נמנע בטבעו מלקיים זולתו
ואז היה , היה בו יכולת לקיים עצמו, בו יכולת לקיים זולתו
  .כ זולתו בכח קיום עצמו"מקיים עצמו תחילה ואח

  
והנה הרגשנו שהמקרים המשיגים לנפש המתפעלת 

ויש מהם , יש מהם גופניים ויש מהם רוחניים, בעבורם
והנה הכעס והדומים לו הוא . ויש מהם חלשים, חזקים

כלומר שהוא . והוא גופני בהכרח, מקרה משיג לנפש מחוץ
כ לא יעמוד "וע. והוא אשר לו קיום בעצמו, מגוף זולת גופה

ואם . וכן כל הדומה לגופניים כולם,  תמידולא יעמיד כחו זה
קיים בעצמו והוא , כן נשאר להיות הדבר המתקיים לנפש

ובעת שיפעל מנפש . והוא השכל באמת, רוחני באמתתו
הוא הצורה שכלית רוחנית , חזקה יפעלנה דבר דומה לו

ומפני שהמין . והיא המקיימת לנפש באמת, ושמה אמת
, שהם המורים, ורה גמורההראשון של האותיות וגם השני ת
, ואין להם קיום בעצמותם, והם אמצעיים בין השכל והנפש

ולא יתכן לנפש להתקיים בעדם לפי שהם גופניים ורוחניים 
הכריח השכל אחר , משותפים עם הגופים ההוים הנפסדים

, להושיע הנפש ולתקנה בם, ששמם בדמות היותם כלים לו
 המין השלישי של והוא, להשים עליהם מלך מושל מנהיגם

והיא המחשבה , האותיות אשר היא כולה רוחנית בנפש
ומציאות כל הנמצאים , האמיתית לנפש מציאות בוראה

הוא הנקרא שכל חשוק , והאמת ההוא המוחזק. מאתו יתברך
והחשק . והוא המגלה לה כל מה שהשם חשק ממנה, לנפש

, האלוהי הוא להיותו חשוק ומושג נעבד בתורה ובמצוות
ינם כי אם ציורי אותיות וציורי מחשבות אמתיות נחשבות וא

חלקתי זה החבור , מינים' ובעבור שהם ג. בדמות האותיות
וכבר השלים השם יתברך חשקי והשלמתי . לשלושה חלקים

שבח לשמו החשוק כאשר זכרתי , זה החלק הראשון
ויזכני להשלים שני חלקיו הבאים אחריו לשלום , לכבודו
 להגדיל תורה ולהאדיר חכמה בחפצו ויזכני. ולחיים

יהוה חפץ למען " ולקיים מה שכתוב. לישראל עמו ועמי
 .אמן וכן יהי רצון).        'כא' ישעיה מב(" צדקו יגדיל תורה ויאדיר

 



  ספר        החשק

  

מז

מז

  מקור 
מרומים יעלו חכמי 

בול שכינה יחזו בג: מלוכה
סתומה וחתומה : ערבות

ליודעי סוד : עת ברכה
בשם : זכרים עם נקבות

: חשק בצורת מערכה
שלשת מעלות עולם 

הפוכות נכתבו : כתובות
לשרת נהפכו : מאז בחכמה
ה "ערכם י: במחשבות

הליכתם : במערכת עצומה
והיה : משולשת כתובות

: שם מפורש בם חתימה
: ידיעתו רפואה ללבות
 ראה משכיל תנועותיו

הברות ממקור : חמשה
דבריו : חיים חצובות

והיו . נכפלו ששה בששה
: תאריו בלתי קצובות

קריאותיו שלשה על 
הביהם על דמות : שלשה

בכוחם : עיגול סבובות
יגלה : העושה השם פלאות

: מעשיו בם ברחובות
: ה אלהי הצבאות"יניעם י

הלום ילכן לעורר 
עליהם נחתמה : התשובות

והם : תכלית נבואות
: ית ידיעת לב נתיבותראש

: אני היום בכל כחי אניעם
המוני הם אשר ראשי 

הלוא בם אבראה : ישיבות
ואשיב עוד : רוחות ואדעם

יקר : לבב בנים לאבות
: רוח חקור סודם ודעם
: הבינם היה ראש לזנבות

הבינו בעין ימין בסבוב עין 
שית לך תוכם : שמאל

בדמות : כעין מכריע
. שלשתם רוץ וראה תמול

 ומחר זה לזה היום
  :משפיעו

  
  

  הקדמה
  

כל איש ואיש מפני אדם 
בעל תקוה ולולי היותו 
מקוה דבר לעתיד היו כל 
מחשבותיו וכל פעולותיו 
וכל מאמריו לבטלה אבל 
מפני שהוא מקוה ומחכה 

  :שכינה יחזו בגבול ערבות:      רומים יעלו חכמי מלוכהמ
  
ñליודעי סוד זכרים עם נקבות:   תומה וחתומה עת ברכה:  
  
áשלשת מעלות עולם כתובות:     כהשם חשק בצורת מער: 
  
  :ולשרת נהפכו במחשבות:       פוכות נכתבו מאז בחכמהה
  
òליכתם משולשת כתובותה:    ה במערכה עצומה"רכם י:  
  

  :דיעתו רפואה  ללבותי:         והיה שם מפורש בם חתימה
  
  :ברות ממקור  חיים  חצובותה:      אה משכיל  תנועותיו  חמשהר
  
ãהיו תאריו  בלתי קצובותי:      פלו ששה בששהבריו נכ:  
  
  :ביאם על דמות עיגול סבוביתה:       ריאותיו  שלשה  על  שלשה÷
  
  :גלה מעשיו בם ברחובותי:     כוחם העושה השם פלאותב
  
éלום ולכן לעורר התשובותה:      ה אלהי הצבאות"ניעם י: 
  
òעה לב  נתיבותהם  ראשית  ידיו:     ליהם נחתמה תכלית נבואות:  
  
  :מוני הם אשר ראשי ישיבותה:   ני היום בכל כחי אניעםא
  
äאשיב   עוד  לבב בנים לאבותו:   לוא בם אבראה רוחות ואדעם:  
  
  :בינם  היה  ראש לזנבותה:       קר רוח חקור סודם ודעםי
  
  äéãòñראשי תיבות מלמעלה למטה  (

  אברהםראשי תיבות מלמטה למעלה  
  יעקבלמטה למעלה  ראשי תיבות מ

  )ובטור השני שלשו היה יהיה והוה
  



  ספר        החשק

  

מח

מח

שיגיע אל תכלית מחשבת 
תקותו חושב מחשבות 
רבות ופועל פעולות 
ומדבר דברים כדי שיגיע 
ת אל סוף תקותו והתקוו

כ אינן שוות אך ההם "ג
מדרגות רבות משתנות 
מאד מאד זו מזו והשינוי 
ההוא נולד מן התאוה 
והמחשבה  ואמנם אין 
שום חכם מתאוה כי אם 
חכמה וכל המביא אליה 
כמו שאין שום שכל 
מתאוה כי אם עכלות וכבר 
תפול מחלוקת גדולה בין 
שתי הקצוות האלו 
שהאחת בתכלית המעלה 
ית באמת והשנית בתכל

הפחיתות בלי ספק 
והמחלקת הוא שהסכל 
ישבח ענייני הסכלות 

כ שהוא לא יקראם "ואעפי
סכלות מפני ששם סכלות 

כ שם מוסכם "אצלו ג
מורה על פחיתות גדולה 
אבל ישנה לסכלות שם 
ויקראהו בשם דבר מורה 
דבר על מעלה אצלו כמו 
שזונה לא יקרא פועלו 
בשם הרשע אבל יקראהו 

לו כן בשם תענוג גדול אצ
הסכל יקרא הסכלות בשם 
דעת והבנה כפי 
שהמחשבתו הפחותה 
גודרת והחכם בעבור 
שהיושר חסר לו מאד 
להורות בו על אמתת 
מעלת החכמה לא יוכל 
שבחה כי אם בדמיונות 
פחותים ממעלתה ואם כן 
הנה הכונות הפוכות 
והתאוות משונות והקוות 
זרות כי תקות השכל 
להיותו נגמל בגמול פחות 

בעשותו מצוה מאד 
מהמצות במקרא כי הוא 
לא יעשה לעולם שום 
מצוה גם לא יכיר מעלת 
עשייתה שלא יכיר גמולה 
האמתי העליון אשר אין 
ערך דר לו אבל תקות 
החכם היא אחת לבד 
מיוחדת בכל מה שיקוה 
להגמל בעדה והוא יתרון 

  :שית לבך תוכם כעין מכריע:     הבינו בעין ימין בסבוב עין שמאל
  

  :היום ומחר זה לזה משפיעו:       כדמות שלשתם רוץ וראה תמול
  

  הקדמה
  

ולולי היותו מקוה דבר . כל איש ואיש מבני אדם בעל תקוה
פעולותיו וכל מאמריו היו כל מחשבותיו וכל , לעתיד
אבל מפני שהוא מקוה ומחכה שיגיע אל תכלית . לבטלה

חושב מחשבות רבות ופועל פעולות ומדבר , מחשבת תקותו
, כ אינן שוות"והתקוות ג. דברים כדי שיגיע אל סוף תקותו

והשינוי . אך הם מדרגות רבות משתנות מאד מאד זו מזו
  . ההוא נולד מן התאוה והמחשבה

  
ן שום חכם מתאוה כי אם חכמה וכל המביא ואמנם אי

וכבר . כמו שאין שום סכל מתאוה כי אם סכלות, אליה
שהאחת . תפול מחלוקת גדולה בין שתי הקצוות האלו

והשנית בתכלית הפחיתות בלי , בתכלית המעלה באמת
פ "והמחלוקת היא שהסכל ישבח ענייני הסכלות ואע. ספק

כ שם "ות אצלו גמפני ששם סכל, שהוא לא יקראם סכלות
אבל ישנה לסכלות שם . מוסכם מורה על פחיתות גדולה

כמו שזונה . ויקראהו בשם דבר מורה דבר על מעלה אצלו
אבל יקראהו בשם תענוג גדול , לא יקרא פועלו בשם הרשע

כפי , כן הסכל יקרא הסכלות בשם דעת והבנה. אצלו
והסכל בעבור שהיושר חסר לו . שמחשבתו הפחותה גוזרת

לא יוכל שבחה , ד להורות בו על אמיתת מעלת החכמהמא
ואם כן הנה הכוונות . כי אם בדמיונות פחותים ממעלתה

כי תקות הסכל . והתקוות זרות, והתאוות משונות, הפוכות
בעשותו מצוה מהמצות , להיותו נגמל בגמול פחות מאד

גם לא יכיר , כי הוא לא יעשה לעולם שום מצוה, במקרה
א יכיר גמולה האמתי העליון אשר אין מעלת עשייתה של

  .ערך זר לו
  

אבל תקות החכם היא אחת לבד מיוחדת בכל מה שיקוה 
ובהגיע אליו . והוא יתרון חכמה בכל יום ויום, להגמל בעדה

כי הוא , היתרון בכל יום יכיר שהשם גומל לו גמול גדול
 מחזיק  עצם  נשמתו  ומעלנה  מדבר  לדבר  ומגמול לגמול 
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מט

מט

 חכמה    בכל    יום    ויום 
ובהגיע אליו היתרון בכל 

 גומל לו יום יכיר שהשם
גמול גדול כי הוא מחזיק 
עצם נשמתו ומעלנה מדבר 

לדבר ומגמול לגמול תמיד  
והגמול הראשון לא הוא  
בהיות  השם   מחזק   לבו  
ומאמצו  לחשוק  החכמה  
ומקוה  בחשקו  להתחכם 
באמצעות רוב השתדלות  
וטוב עיונו  במה  שראוי  
לעיין  בו  בעתים  אשר 
קבע ללמוד בם החכמה 

כשתראה אדם חושק ' ולפי
לדעת האמת לכבוד  
האמת מעלת  לא  יתכן  
שלא  יבער   חשקו   באש 

והגמול הראשון  הוא בהיות השם מחזק לבו ומאמצו . תמיד
ומקוה בחשקו להתחכם באמצעות רוב , לחשוק החכמה

השתדלותו וטוב עיונו במה שראוי לעיין בו בעתים אשר 
ולפיכך כשתראה אדם חושק לדעת . קבע ללמוד בם החכמה

לא יתכן שלא יבער חשקו באש , האמת לכבוד מעלת האמת
המבעיר לבות אוהבי השם , קהחושק בעיינו בספר החוש

והגומל להם גמול רב כיתרון שפע מציאות החכמה 
ש אם יהיה מן החכמה הנבואית אשר יורו "כ. הנחשקת

כאלה אשר רמזנום , עליה השמות המנהיגים המציאות
' ואשר נרמזים עוד בחלק הב, בחלק הראשון הקודם לזה

 .האלה

החושק בעיינו בספר החושק המבעיר לבית אוהבי השם  והגומל  להם  גמול רב ביתרון שפע מציאות החכמה 
אשר רמזנום בחלק ש אם יהיה מין החכמה הנבואית אשר יורו עליה השמות המנהיגים המציאות כאלה "הנחשקת כ

 .האלה' הראשון הקודם לזה ואשים נרמזים עוד בחלק הב
  
 



  ספר        החשק

  

נ

נ

  
  מקור -החלק השני 

הבן מה שכתבתי לך בחלק 
על עניין השם הנכבד ' הא

ואל תקראהו במקרה בדמות 
קורא בבית העברה כמפטיר ה

הכנסת ההפטרה בעבור 
הזכרה אבל תקראהו בעיון 
דק ותשנהו בדקדוק זך 
ותשלשהו בפלפול צח עד 
שלא תחסר שום דבר 
מידיעתו ואז תבין עניין 
הדבוק האמיץ החשוק המביא 
את לבך החושק לידי מדרגת 
החושק ובעשותך כן תדע 
מיד מעצמך מה הרוחות 
בעולמך ותשמח במציאותך 

 העולמים ותנחל בו שני
העולם הזה והעולם הבא 
ותהיה שלם כשתשיג 
מציאותך תכיר מציאות ההוד 
ותמצא בו נפלאות ותוסיף 
תענוג לשכלך ותתעדן באור 
הגנוז ומפני שתכיר סוד 
המערכות השם הנכבד 
ותתענג בדשן נפשכם בו 
ותהנה מזיו אבריך אדריך 
שכלך אל מערכתו זאת 
המעולה ועיין בה מאד 

גלגול וגלגלה וגלגלה 
משולש כזה הא לך זה השם 

ו "ה ומ"ו הי"וה: הקדוש
ח "ה יר"י סי"נ יע"ד לש"יל
מ "ם מס"ע לא"ש על"טע
י "ב לו"א לל"ג שי"ג הל"מה
ה "ב אמ"ב כו"ת אכ"הו
מ "ג זי"ו הז"ו תה"פ הה"כה
ה "ל למ"י דר"י לה"מ אע"יי
ר "צ עא"מ הנ"ח הי"ד וח"אע
ה "י בו"ב מק"מ לה"ו זנ"יד
מ "ו הו"ילג "ח רה"ה הע"הכ
ב "מ וו"ד אש"י לר"ח מי"קח
י "א וו"ק למ"ג יל"מ לכ"כנ
ר "ו נה"ב לר"ח הי"ע פי"וא
מ "ב יי"י יר"ה ית"א כש"לא
מ "י חה"י הה"ה לא"מא
מצורף במערכה : מ"ו ונ"הת

דומה למערכת ויסע כולה 
ואולם זאת המערכה יוצאת 
מן השם הראשון לפנים הולך 
ונוסע ישר שהוא שם והוא 

 השני הולך התחלת השם
ה "ונוסע הפוך שהוא שם מי

ח שמות שכנגד "שהוא סוף מ
ח צורות הגלגל אשר "מ

התלי מתהפך בו מראשו 
לזנבו כי ראשו הולך ישר 
שהוא סוד תנין מכולל סוד 
  תשרי עם ניסן בחדשים והנה 

  החלק השני
  
  

  . על עניין השם הנכבד' הבן מה שכתבתי לך בחלק הא
  
  

כמפטיר הקורא בבית , ואל תקראהו במקרה כדמות העברה
  . הכנסת ההפטרה בעבור האזכרה

  
  

ותשלשהו , ותשנהו בדקדוק זך, אבל תקראהו בעיון דק
  . עד שלא תחסר שום דבר מידיעתו, לפול צחבפ
  
  

המביא את לבך , ואז תבין עניין הדבוק האמיץ החשוק
  . לידי מדרגת החשק, החושק

  
  

, תדע מיד מעצמך מה הרווחת בעולמך, ובעשותך כן
העולם הזה , ותנחל בו שני העולמים, ותשמח במציאותך

  . והעולם הבא
  
  

, יאות ההודותכיר מצ, ותהיה שלם כשתשיג מציאותך
ותתעדן באור , ותוסיף תענוג לשכלך, ותמצא בו נפלאות

  . הגנוז
  
  

ותתענג בדשן , ומפני שתכיר סוד מערכות השם הנכבד
  . ותהנה מזיו אבריך, נפשך בו

  
  
  

, ועיין בה מאד, אדריך שכלך אל מערכתו זאת המעולה
  :  וגלגלה גלגול משולש כזה

  
                                                                              



  ספר        החשק

  

נא

נא

ס "ר  י"סוד  באמצע  סוד  ש
שסודם תפילין עשר שהם 

ן מפני שהם מורים "כלו תני
אאד כי סוד שר על סוד אזג ו

ים הראש משותף בם עם 
הזנב והנה בהשימך הא של 
ר "ראש עם הזנב תמצא זה ש

ם והנה זה סוד והם "וזה י
בסוד ראש זנב גם זנבי 
הראש וזה דרכו ראשי זנב 
יראש והנה עשר הם דברים 

א "רוחניים כי יצר רע מברי
יצר טוב והוא מתכנס גם 

ו "ס ומתעדן בראש"מתכנ
יום הולך ב והנה אני ה"בזנ

בראשו ובאור השכל אני 
בראשו אחד ראשון על כן 
צריך שתוליך גם אתה עוד 
זנבו ישר בראשו מפני 
שתוכו הפוך והוא פלא לטבע 
שהיו ראשו וזנבו הולכים 
ישרים ותוכו הפוך על זה 
נודע כי סוד השם המפורש 
מצוה לנו לאמר הפוך שמו 
הישר ישר שמו ההפוך 
ובסוד והסוד מבני שהאדם 

ל מלאך הפוך "לן הפוך ראי
שנברא באמצעות להט החרב 
המתהפכת וסוד זה תמצאהו 
מפורש בצרוף שלוש השמות 
האלה הקדושים שהם 

  :שלשתם ראשי המציאותו
 כו יהוה
 סה אדני

 פו אלהים
הנה כבר אתה ראה שסוף 
רמזו שלשת השמות 
הנרמזים סודו ראש השם 

ב הנזכר והנה "הגדול בן ע
אשונה כשתוליך המערכה הר

ישרה והשנית הפוכה בחזרה 
לאחור והשלישית ישרה 
תהיינה שתי ההתחלות 
הישרות מתחילות בשם אחד 

ו והוא הנרמז "ו וה"שוה וה
פה ועוד יבואו בראש השם 
שנים יחד בשלוש תיבות 
ואמנם הצרוף הנזכר צריך 
וצרפו שהנה שם אלהים הוא 

כ "ם ע"ב שהוא מו"סוף בן ע
צריך גם כן לחלק את 

ם בצורה זו ומהם שלשת
ה "ם וליל"יתבאר לך סוד יומ

ן שסודו "ן עד"בדמות ג
מעלות ' ך ולו ג"ל הפו"גלג
סעודות שם מנהיגו אל ' ובו ג

עולם וכן ונאמר באברהם 
ל בבאר שבע "ויטע אש

 י אל עולם "ויקרא שם בשם י

 ד ר ל  נ זה  ו ה ו 
משא מ י ז  ה י ה 
 ב ו ו מ י י  ו מ ו 
מ ב כ  י עא  ד ל י 
 נ כ ל  יה ל  נש ל 
ק ל י  ל ר ד  י ע י 
א מ ל המ ל  ה י ס 
 י ו ו  ר עא  ח ר י 
 ע א ו חח ו ש ע ט 
ח י פ מ יה  ע ל ע 
 ב יה  צ נה  מ א ל 
 ו ר ל  רא ע  מ ס מ 
 ר ה נ  ו ד י  נ ה מ 
א א ל מ נ ז  נ ל ה 
הש כ  במ ל  א יש 
 י ת י  יקמ  נ ל ל 
 ב ר י ה ו ב  י ו ל 
מ י י ה כה  ת ו ה 
ה אמ  עחה  מ כ א 
 י א ל  נה ר  ב י כ 
 י הה  ו ל י  ה מ א 
מ הח מ וה  פ ה כ 
 ו תה חחק  ו ה ה 
מ נ ו  י ימ  י ה ת 
 

 מצורף במערכה דומה למערכת הא לך זה השם הקדוש
ואולם זאת המערכה יוצאת מן השם הראשון . ויסע כולה

והנה . ו"ד שהוא שם חה"לפנים הולך ונוסע ישר עד שם כ
ה "שהוא שם מי, התחלת השם השני הולך ונוסע הפוך

ח צורות הגלגל אשר "שכנגד מ, ח שמות"שהוא סוף מ
ר שהוא "כי ראשו הולך יש. זנבוהתלי מתהפך בו מראשו ל

והנה , ן כלול מסוד תשרי עם ניסן בחדשים"סוד תני
י "שהם כל, ר"ן עש"ס שסודם תפלי"ר י"באמצע סוד ש

כי סוד שר יס . ן מפני שהם מורים על סוד אזגי ואטד"תני
ש ארהא של "והנה בהשימך ה, הראש משותף בם עם הזנב

והם בסוד . ד" סווהנה זה, ס"ר וזה י"עם הזנב תמצא זה ש
והנה . ראשו זנב וראש, וזה דרכו. ראש זנב גם זנב ראש



  ספר        החשק

  

נב

נב

ך "וכן המקבל הוא גלגל הפו
א גם "א מל"ף ה"וסודו כ

ר "ב כופ"ן מלא הפך ע"כו
ו והוא "ו מהפכ"ל ב"גלג
ד כלומר בעל "ל הסו"בע

ב "ב מסבב חללה מסב"הסבו
ל במאד "ה הוא הגלג"חכמ

ב כנגד מדה כי "בעל הסבו
ד שני מלאכים "יש על החס

ממונים האחד נקרא בשם 
משותף מים והשני נקרא 

והנה , ה"בשם משותף לבנ
ם כבינה גם בינה כמים "מי

י ענגי "ורמזם דמי מלחמה דמ
ר הפכו ועומד גם יש לכל דב

כנגדו על כן תדין הטוב לטוב 
ואחר . כמנהג הטוב

שהודעתיך אני זה המעט 
ממנו תבין אתה עוד מדעתך 
דברים אחרים בענינך בסודו 
בעיון מעולם כגון שתחלק 

חלקים ' מספרו תחלה לג
בדמות השם וכן תעשה לכל 
דבר כשתרצה למצוא נסתריו 

ן "ן עד"כגון שתאמר מספר ג
ז וזהו הקבוע "עולה בכלל קע

לו ראשון ולא יתכן לחלקו 
חלקים שוים כי יפלו בו ' לב

ח "הצאים שהוא למספר פ
ח וחצי ואין לנו אות "וחצי פ

כ אתת "מורה על הצואים ע
צריך לחלקו בצורת שתי 

בתוך המספר הנחלק ' היות א
' ח ויבוא א"פ' ח א"לזה פ

תפוס תפוס תבין  שני פחים 
וזה סוד גדול ואחר שיצא לך 

' ח לב"ה אתה צריך לחלק פז
חלקים שוים שכבר הוא 
מקובל זה בעבור שהמספר 

  :זוגות וזהו חלוק הסודי
  מ"ד  ד"מ

  'א
  מ"ד  ד"מ

ף "והנה הוא ידוע לך כי האל
רוחות והיא בנתים ' לה ד

שהוא רוח לרוח והיא אורה 
על סוד הנהר היוצא מעדן 
ומשם יפרד והיה לארבעה 
ראשים כן הדם אשר במוח 

ת הצורה יפרד כמו זא
לארבעה ראשים ומשקה 
לארבעה חלקי הגוף וכל אחד 
מהם שמו נהר והשמות ההם 
' הנזכרים בתורה על ד

הנהרות יש בם סודות 
נפלאות וזה דרכם זאת 
הצורה חשובה שהי עגולה 
ושהיא עומדת וכוחותיה 
  מתגלגלין   כן    בדרך   הזה 

ר "א יצ"מברי, ע"ר ר"כי יצ, עשר הם דברים רוחניים
. ב"ו בזנ"ן בראש"ס ומתעד"ס גם מתכנ"והוא מתכנ, ב"טו

י "ובאור השכל אנ, ו"ך בראש"והנה אני היום הול
 על כן צריך שתוליך גם אתה עוד. ן"ד ראשו"אח, ו"בראש

שהיו , מפני שתוכו הפוך והוא פלא לטבע, זנבו ישר בראשו
על זה נודע כי סוד . ראשו וזנבו הולכים ישרים ותוכו הפוך

ישר שמו , השם המפורש מצוה לנו לאמר הפוך שמו הישר
ל מלאך הפוך "והסוד מפני שהאדם אילן הפוך ר. ההפוך

שנברא באמצעות להט החרב המתהפכת וסוד זה תמצאהו 
צרוף שלוש השמות האלה הקדושים שהם מפורש ב

  .שלשתם ראשי המציאות
 כו יהוה
 סה אדני

 פואלהים
הנה כבר אתה ראה שסוף רמזי שלשת השמות הנרמזים 

ב הנזכר והנה כשתוליך "סודו ראש השם הגדול בן ע
, והשנית הפוכה בחזרה לאחור, המערכה הראשונה ישרה

ת מתחילות והשלישית ישרה תהיינה שתי ההתחלות הישרו
ועוד יבואו . והוא הנרמז פה' ו'ה'ו' ו'ה'בשם אחד שוה ו

ואמנם הצרוף הנזכר . בראש השם שנים יחד בשלוש תיבות
ב שהוא "צריך לצרפו שהנה שם אלהים הוא סוף בן ע

ומהם . כ צריך גם כן לחלק את שלשתם בצורה זו"ע, ם"מו
ן שסודו "ן עד"ה בדמות ג"ם וליל"יתבאר לך סוד יומ

ל "שם מנהיגו א, סעודות' מעלות ובו ג' ך ולו ג"ל הפו"גלג
ל בבאר שבע "ויטע אש"וכן ונאמר באברהם . ם"עול

 וכן ).'לג' בראשית כא( "ויקרא שם בשם יהוה אל עולם
ן "גם נו, א"א מל"ף ה"ך וסודו כ"ל הפו"ל הוא גלג"המקב
ל "והוא בע, ו"ו מהפכ"ל כ"ה גלג"ב כופ"ך ע"א הפ"מל
ב "ה מסב"ב חלל"ב מסב"ל הסבו"בעכלומר , ד"הסו
ב כנגד מדה כי יש "ל הסבו"ד בע"ל במס"ה הוא הגלג"חכמ
האחד נקרא בשם , ד שני מלאכים ממונים"ל החס"ע

ם "והנה מי, ה"והשני נקרא בשם משותף לבנ, ם"משותף מי
י "דמ, ה"י מלחמ"ורמזם דמ, ם"ה כמי"ה גם בינ"כבינ
על כן תדין הטוב , גם יש לכל דבר הפכו ועומד כנגדו. ג"ענ

  .לטוב כמנהג הטוב
  

ממנו תבין אתה עוד מדעתך , ואחר שהודעתיך אני זה המעט
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נג

נג

  פישון: והמקום המיוחד קיים
וכאלו גיחון נהר חדקל פרת 

תאמר שגלגולה כמו שאצייר 
בעגולים אחרי אלו לפי 
המציאות הטבעי שכן גוף 
האדם עומד אך דמו והכוחות 
הרוחניות שבו שהם טבעים 
נעים ונדים לעולם ואלו 
הצורות כולם מצויירות 
בדמות מעשה מרכבה של 
העולם העליון הרוחני 
מידיעת השמות הקדושים 
ומן הספירות ומן המדות והם 

 נמצאת בעולם גם גם כן
בעולם השפל אלא 
שהעליונים בדמות שכליים 
והאמצעיים בדמות נפשיים 
והיו הגופיים בדמות חמרים 
ומשכנים לנפשיים שבם ציור 
והיו הנפשיים כעין חמרים 
ומשכנים לשכליים שהם 
שבם ציורו כחותם ופעלתם 

כ יצוירו כל הנמצאים "וע
בתחתונים והיו העליונים 

נפשות רבות ועלות לכל ה
  :והגופים בעצמותם

  ציור
וזה הוא ציור הגלגול 
המתנועע בסבוב המרכבה 
בדמות ארבע חיות מזו 
הצורה תכיר מאמר יחזקאל 
במה שרמז מענין המרכבה 
ואמר וארבעה פנים לאחד 
שהם ששה עשר פנים וכל 
הפנים הארבעה נמצאים בכל 
רוח ורוח מארבע רוחות עד 
שוב החיות כלן כאלו הן 

במרוצה ושבות מתנועעות 
במקומן בלתי זמן כדמות 

והחיות ' מראה הבזק כמו שנ
רצוא ושוב כמראה הבזק 
ולא בזק ממש וכאלו אינן 
זזות ממקומן כי מציאות 
זההחיה דבוק במציאות זו 
וכאלו היא זה בעצמה כדמות 

ם שאם "מה שציירתי בסוד ד
יתגלגל כדמות החיות סביב 
אין זה כי אם זה ועל זה 

ה אל זה ואמר נאמר וקרא ז
קדוש קדוש קדוש כי כל 

עולמות ' הצורה בעצמות הג
שוה ועל כן צריך שתחלק 

ז הכולל כללו "שם הע
לשלשה חלקים שוים ויעלה 

ן סודו "ט וכל ג"כל חלק נ
ט עולה בשיניו "ן וסוד נ"אב

משולש כשלוש שמות 
החותם פשוטים ומורכבים כי 

  והוא '   ו'ה'החותם  הו  שם  י

כגון שתחלק . דברים אחרים בעיינך בסודו בעיון מעולה
וכן תעשה לכל דבר , חלקים בדמות השם' מספרו תחלה לג

ן "ן עד"כגון שתאמר מספר ג. כשתרצה למצוא נסתריו
ולא יתכן לחלקו , ע לו ראשוןוזהו הקבו, ז"עולה בכלל קע

ח "כי יפלו בו חצאים שהוא למספר פ, חלקים שוים' לב
כ אתה "ע. ואין לנו אות מורה על חצאים, ח וחצי"פ, וחצי

בתוך המספר הנחלק ' היות א, צריך לחלקו בצורת שתי
וזה סוד , תפוס בין שני פחים'  ויבוא אח"פ' ח א"פ, כזה
חלקים ' ח לב" לחלק פואחר שיצא לך זה אתה צריך, גדול

וזהו , שווים שכבר הוא מקובל זה בעבור שהמספר זוגות
  :חלוק הסודי

  
 מ"ד ד"מ

  א 

מ"ד ד"מ

  
, והיא בנתיים, רוחות'  לה דף"והנה  הוא  ידוע  לך כי  האל

והיא  מורה על סוד הנהר היוצא מעדן .  שהיא רוח  לרוח
במוח ם אשר "כן הד. ומשם יפרד והיה לארבעה ראשים

ומשקה לארבעה , יפרד לארבעה ראשים, כמו זאת הצורה
והשמות ההם . וכל אחד מהם שמו נהר, חלקי הגוף

וזה . הנהרות יש בם סודות נפלאות' הנזכרים בתורה על ד
זאת הצורה חשובה . פישון גיחון נהר חדקל פרת, דרכם

כן בדרך . שהיא עגולה ושהיא עומדת וכוחותיה מתגלגלין
וכאילו תאמר שגלגולה כמו . מיוחד קייםהזה והמקום ה

שכן גוף . שאצייר בעגולים אחרי אלו לפי המציאות הטבעי
האדם עומד אך דמו והכוחות הרוחניות שבו שהם טבעים 

ואלו הצורות כולם מצויירות בדמות . נעים ונדים לעולם
מעשה מרכבה של העולם העליון הרוחני מידיעת השמות 

והם גם כן נמצאות .  המדותומן הספירות ומן, הקדושים
אלא שהעליונים בדמות שכליים והאמצעיים , בעולם השפל

והיו הגופיים בדמות חמרים ומשכנים . בדמות נפשיים
והיו הנפשיים כעין חמרים ומשכנים , לנפשיים שבם צוירו

כ יצוירו כל "וע. לשכליים שבם צוירו כוחותם ופעולתם
 סבות   ועלות   לכל הנמצאים  בתחתונים  והיו  העליונים  



  ספר        החשק

  

נד

נד

א "ע כ"א פ"במרובע אמת כ
ה שבו "כי הוא שם אהי

סודות ונפלאות ואמנם 
ו פשוט עם סוד "בחבירך יה

א "ד ה"מבטחו שהוא מלא יו
ט "ו תמצא מספר שניהם נ"ו

' והנה אם כן סוד החותם בג
' וסודו בג, קצוות פשוט

קצוות הנשארות מורכב 
א וזה סודו "אמנם זה סודו כ

ל "ח א"ח הרי שניהם כ"ל
ח "כל כח ו"ל סודו כ"וכל א

ל והוא הוראת "נקרא א
שתוף מציאות ההויה בהויה 

וגלגולם על ' כי ההויות י
א "ד ה"ה יו"ם שסודו י"הד
ה יד אדם "א ידמ"ו ה"וא

פעמים שהם ' על י' וסודו זה י
ד "ה היו לו בזיו יד וי"המט

עיין בסיבובו ושלחי כך 
ה "ואחוז בזנבו ותדע כי המט

ב וסוד ובאו "ל ב"הוא הל
לומר שנים יחד כ' וכפלו י

עולים הנביאים ושלשתם 
ח הידועים וענינם הוא "קי

ו "מעלות כ' שבידי עת סוד ג
ו שהם משלשות "ה פ"ס

משתלשות בחיים בעשרה 
ם כולם ונולדו "ובאו הנביאי

ם והנה ויגדלו "ה גוי"מחו
ם ששניהם "נאמר על גוי

אחים ונקראו לאומים 
ושניהם מלאים שהם הגנוזים 

ים גוף הידועים שהם מורכב
בגוף הנקראים פנים גם 

ב בעולם "עינים והנה סודו ל
ו "ה אפ"ו אס"והסוד אכ

והכל לפי נסתרו אחזהו 
ו חזיונו ונסתרו "מחזהו י

ו הוא חוזה "בלתי אלפ
המחזה החזיון שבשלשתם 

ם וזה הסוד "ובאו הנביאי
אתה צריך לחוקרו מאד 
ולהכיל אמתתו מתוך דברי 
אשר רמזתי בו ואשר ארמוז 

ניינים יעוררוך מציאות כי הע
ה והיו "ה ואל"נסתריו ואל

עדים נאמנים ובאמת ' לך לג
אחרי חלקך מה שצויתיך  

חלקים כבר ' ובג' לחלקו   בב
יהיה הדבר קל עליך לחלקו 
לחלוק החלקים היוצאים מן 

שהכל תלוי בם כי ' או מן ג' ב
הרכב ' תמצא ד' צד כפול ב

תמצא ' כפול ה' תמצא ה' בג
 סוד הברכה ודע כי' י

והקללה יודיעך סוד מרכבה 
להפך ' כפולה והסוד כפול ד

  רגע  הרחמים   בהפך   והנה 

  .הנפשות והגופים בעצמותם
  

 
  

בדמות , וזה הוא ציור הגלגול המתנועע בסבוב המרכבה
מזו הצורה תכיר מאמר יחזקאל במה שרמז . ארבע חיות

) 'ו' יחזקאל א(" וארבעה פנים לאחת"ואמר , מענין המרכבה

 בכל וכל הפנים הארבעה נמצאים. שהם ששה עשר פנים
כאלו הן , עד שוב החיות כולן, רוח ורוח מארבע רוחות

מתנועעות במרוצה ושבות במקומן בלתי זמן כדמות מראה 
" והחיות רצוא ושוב כמראה הבזק"כמו שנאמר . הבזק

וכאילו אינן זזות ממקומן כי .  ולא בזק ממש,)'יד' יחזקאל א(
ה וכאילו היא זו בעצמ, מציאות זה החיה דבוק במציאות זו

שאם יתגלגל בדמות החיות . ם"כדמות מה שציירתי בסוד ד
וקרא זה אל זה "ועל זה נאמר . סביב אין זה כי אם זה

 כי כל הצורה ).'ג' ישעיה ו(" ואמר קדוש קדוש קדוש
  . עולמות שווה' בעצמות הג

  
ז הכולל כללו לשלשה "ועל כן צריך שתחלק שם קע
וסוד . ן"ודו אבן ס"וכל ג, ט"חלקים שוים ויעלה כל חלק נ

ט עולה בשיניו משולש כשלוש שמות החותם פשוטים "נ
, ו והוא במרובע אמת"כי החותם הוא שם יה. ומורכבים

. ה שבו סודות ונפלאות"כי הוא שם אהי, א"א פעמים כ"כ
ד "ו פשוט עם סוד מבטאו שהוא מלא יו"ואמנם בחברך יה

ם והנה אם כן סוד החות. ט"ו תמצא מספר שניהם נ"א ו"ה
אמנם  .קצוות הנשארות מורכב' וסודו בג, קצוות פשוט' בג

ל "וכל א. ל"ח א"הרי שניהם כ, ח"וזה סודו ל, א"זה סודו כ
והוא הוראת שתוף מציאות , ל"ח נקרא א"וכל כ, ח"סודו כ

, ה"ם שסודו י"וגלגולם על הד' כי ההויות י. ההויה בהויה



  ספר        החשק

  

נה

נה

תתחיל מן אחד ותלך עד 
חת ' שמנה פרי שמנה בגי

נקבה ' זכר וט' והנה הם ט
כלומר אח זכר ואחד נקבה 

ת שהיא דרך "והם דרך זא
ת "ק וכללם ח"ת חש"אסב

אשר בה פנים ואחור גם בה 
כ אמרתי לך "רוח אופנים ע

שתמצא הברכה והקללה 
ברוח האופנים שהם כח 
הגופנים ואם הם חברו 
האופנים בהם נגלה 
האחרונים וההפוך שוב 
הנחש שוב אדם או האדם 

ש כלומר שוב האדן "נח
ן כי זהו "שליח או השליח אד

הפוך הכונה ואמנם הכל שם 
ד והוא "אחד והוא שם מיוח

ם ומאלה תכיר "שם חיי
 שוב כפול השאר והנה עוד

' וחבר וחבר הכפל עם הג' ב
עוד הפך זה ' פשוט תמצא ז
והנה במספר ' הכפל ותמצא ח

נכפלו כל כוחות ההפוך ' ח
והחבור והכפל בשניות והוא 

שהוא שוה ' פעמים ב' ד
להפכו ולא יוסיף ולא יגרע 

כ תתחיל עוד משלש "ע
הנפרעים הנקרא רביע שהוא 

ואמנם ' ותמצא ט' פעמים ג' ג
וזו ' יחד תמצא י' גבכפלך ב

דרך מופלאה ועיין בה מאד 
והשתכל בצורות הספירות 
האלה לפי מדרגתם אלה 
ותבין סודם 

  'י'ט'ח'ז'ו'ה'ד'ג'ב'א
והנה זאת המערכה הפשוטה 
המיוחדת מספרה בכללה 
משולש ונקרא משלשה 
ראשים בהכריח לפי הוראת 

  צורה זו
  ציור

זה המספר כשהתחיל 
למנות אותו מצד אחר 

כי היא מורה ' מן אתתחיל 
על ראש אחד פשוט מיוחד 

כ "ג' ועוד תתחיל מן א
מצד ' ועוד תתחיל מן א

' שלישי הרי עלו בידך ג
ב "התחלות שסודם א

ב וזה סוד "והנשאר נ
אלוהי גדול ואם ישפיע 
השם עליך רוח אחת שהיא 

ח "ת והיא רו"רוח ט
' ש וסודו כולל ג"הקד
ת בסוד השלוש "רוחו

עמים פ' המרובע שנאמר ג
הם אחד תדע מיד שהשם 
  גלה  סודו זה רק מזהיר מן 

' על י' יוסודו זה , ה יד אדם"ד מ"י, א"ו ה"א וא"ד ה"יו
ד עיין בסיבובו "ד וי"ו י"היו לו בזי, ה"פעמים שהם המט

ב "ב כ"ה הוא הל"ותדע כי המט, ושלח ידך ואחוז בזנבו
כלומר שנים יחד עולים הנביאים ', וסודו באו וכפלו י

' ועניינם הוא שבידיעת סוד ג, ח הידועים"ושלשתם קי
שהם משלשות משתלשות בחיים , ו"ה פ"ו ס"מעלות כ
והנה . ם"ה גוי"ם כולם ונולדו מחו"ובאו הנביאי, בעשרה
, ם ששניהם אחים ונקראו לאומים"ו נאמר על גוי"ויגדל

שהם הגנוזים הידועים שהם מורכבים גוף , ושניהם מלאים
, ב בעולם"והנה סודו ל. בגוף הנקראים פנים גם עינים

ו "ו מחזה"והכל לפי נסתרו אחזה, ו"ה אכ"ו אס"והסוד אכ
ן "ה החזיו"ה המחז"ו הוא חוז"סתרו בלתי אלפונ, ו"חזיונ

  . ם"שבשלשתם ובאו הנביאי
  

וזה הסוד אתה צריך לחוקרו מאד ולהכיר אמתתו מתוך 
כי העניינים יעוררוך . דברי אשר רמזתי בו ואשר ארמוז

. עדים נאמנים' ה יהיו לך לג"ה ואל"מציאות נסתריו ואל
חלקים ' ובג' ובאמת אחרי חלקך מה שצויתיך לחלקו בב

כבר יהיה הדבר קל עליך לחלקו לחלוק החלקים היוצאים 
', תמצא ד' כפול ב, כיצד. שהכל תלוי בם' או מן ג' מן ב

  .'תמצא י' כפול ה', ג תמצא ה"הרכב ב
  

ה "ה יודיעך סוד מרכב"ה והקלל"ודע כי סוד הברכ
והנה . להפך רגע הרחמים בהפך' והסוד כפול ד, ה"כפול

' פרוש אחד שמנה בגי,  שמנהתתחיל מן אחד ותלך עד
כלומר אחד זכר ואחד , נקבה' זכר וט' והנה הם ט, ת"ח

ק וכללם "ת חש"ת שהיא דרך אהב"והם דרך זא, נקבה
. ם"ח אופני"ה רו"גם ב, ר"ם ואחו"ה פני"אשר ב, ת"ח
ח "ה ברו"ה והקלל"כ אמרתי לך שתמצא הברכ"ע

 ם"ו האופני"ם ואם הם חבר"ח הגופני"ם שהם רו"האופני
ם או "ש אד"וההפוך שוב הנח. ם"ה האחרוני"בהם נגל

, ן"ח אד"ח או השלי"ן שלי"כלומר שוב האד, ש"ם נח"האד
  .כי זהו הפוך הכונה

  
, ם"והוא שם חיי, ד"ואמנם הכל שם אחד והוא שם מיוח

וחבר הכפל עם ' והנה עוד שוב כפול ב. ומאלה תכיר השאר
והנה ',  חעוד הפך זה הכפל ותמצא. 'פשוט ונמצא ז' הג
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נו

נו

הטעות המאבד הנפשות 
בזה ובכיוצא בו שכבר טעו 
בו רבים ונאבדו והשמר 
לך ושמור נפשך מאד פן 
ילאו רעיוניך לסבול סוד 
היחוד ותחשוב שזה יורה 
על היות האלהות שלשה 
ותאבד עם הנאבדים 
באמונה מבני האדם ואם 

הות יאמר לך אדם שהאלו
שלשה אמור לו שקר וכזב 
שכן שלשה בגמטריא 

ב ואמנם על "ר וכז"שק
זאת האמונה שאומר לך 
נתנה התורה כמו שרמזתי 

ו והוא "ה פ"ו ס"בסוד כ
ה "פעמים חולי' שסודם ג

ה כי "גם חומה וליחה וחומ
ל "ה ר"ה וחומ"כל ליח

ם "בטבע ראשון מפני החו
ן "י הטוב הנקרא ג"הטבע
 לך ן ואשר אומר אותו"עד

בעניין זה הוא זה דע כי כל 
שלוש הנאמר אשר זכרנו 
או אשר יאמרו באשר 
נזכור עוד בכל זה הספר 
אין כונתינו בם על דבר מן 
המעלה הראשונה של כל 
המציאות ולא על שום 
עלול רוחני נפרד מכל גלם 
ומכל צד ומכל פנה אך 
כונתינו בשלוש על כחות 
בלתי נפרדות מגלם 

ת או בעצמותם או על רוחו
' על גופים כי אלו הם ג

מדרגות גופים ורוחותיהם 
וכוחותם המניעים אותם 
אבל כל שהוא בלעדם מן 
הנפרדים לא יתכן להרות 
עליהם על שלוש כלל ולא 
על אחדות כי השלוש 
והאחדות הם מקרה קח 
למספרים ואינם דבר עצמי 
ולא יושכל שום מספר על 
הנפרדים אך מושכל בהם 
היותם בדמות מספר 
כדמות המספר הנמצא מן 

עד שהוא כלו מורה על ' א
עלות ועלולים ואמנם 
הסבה הראשונה אין לה 
תכלית בשום פנים אדעתא 
דכולי עלמא ואיך יפול 
עליה שם מספר רק 

' ה שנ"ש בשליל"בשלי
עליה שהיא בלתי בעלת 
רבוי עצמים ואף 
המשלשים שהם המשקר 
והמכזב הנזכרי בעל כרחם 

    עצמו מודים    שאין   לה 

, והכפל בשניות. נכפלו כל כוחות ההפוך והחבור' במספר ח
. שהוא שווה להפכו ולא יוסיף ולא יגרע' פעמים ב' והוא ד

' כ תתחיל עוד משלש הנפרעים הנקרא רביע שהוא ג"ע
וזו . 'ג יחד תמצא י"ואמנם בכפלך ב. 'ותמצא ט', פעמים ג

רות דרך מופלאה ועיין בה מאד והשתכל בצורות הספי
. 'י'ט'ח'ז'ו'ה'ד'ג'ב'א. האלה לפי מדרגתם אלה ותבין סודם

והנה זאת המערכה הפשוטה המיוחדת מספרה בכללה 
משולש ונקרא משלשה ראשים בהכרח לפי הוראת צורה 

  :זו
  

  אאאאאאאאאא
  אאאאאאאאא
  אאאאאאאא
  אאאאאאא
  אאאאאא
  אאאאא
  אאאא
  אאא
  אא
  א
  

', יל מן אזה המספר כשתתחיל למנות אותו מצד אחד תתח
' ועוד תתחיל מן א. כי היא מורה על ראש אחד פשוט מיוחד

' הרי עלו בידך ג. מצד שלישי' ועוד תתחיל מן א, כ"ג
, י גדול"וזה סוד אלוה. ב"ב והנשאר נ"שסודם א, התחלות

והיא , ת"ח ט"ת שהיא רו"ח אח"ואם ישפיע השם עליך רו
מרובע ת בסוד השלוש ה"רוחו' וסודו כולל ג. ש"ח הקד"רו

תדע מיד שהשם גלה סודו זה . פעמים הם אחד' שנאמר ג
, רק מזהיר מן הטעות המאבד הנפשות בזה ובכיוצא בו

והשמר לך ושמור נפשך מאד . שכבר טעו בו רבים ונאבדו
ותחשוב שזה יורה על , פן ילאו רעיוניך לסבול סוד היחוד

ותאבד עם הנאבדים באמונה מבני , היות האלהות שלשה
אם יאמר לך אדם שהאלוהות שלשה אמור לו שקר ו .האדם
ואמנם על זאת . ב"ר וכז"שכן שלשה בגמטריא שק, וכזב

ו "כמו שרמזתי בסוד כ, נתנה התורה, האמונה שאומר לך
ה "ה וליח"גם חומ, ה"פעמים חולי' והוא שסודם ג, ו"ה פ"ס

ם "ל בטבע ראשון מפני החו"ר, ה"ה וחומ"כי כל ליח
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משולש רק סגלתוהי 
שלישי ואני איני יודע איך 
אזכרנה בספרי זה אם 
בלשון זכרות שקר הוא 
שאינו נופל עליה ואם 
בלשון נקבה חס ושלום כי 
הוא כזב שאינו לשון נופל 

כ אין דרך "על האלוה וא
לדבר באמתת עצמו שכל 

עליו נטעה ' מה שנ
בלשונינו ומי יתן ואם היא 
נו תפלת שוא שלא היי

טועים בשכלינו בעניננו 
במה שאין אנו בקצת 
עלוליו ובקצת שמותיו 
ומדותיו ודרכיו ותאריו 
ופעולתיו קל וחומר 
בענייננו במה שאין לנו 
שום דרך להשיגו בשום 

כ השלוש הוא "צרי וא
שפע הנשפע ממנו ראשון 
וכל מעשיו משולשים וגם 
מרובעים ומחומשים 
ומכופלים ומורכבים 

ספירות בדמות הרכבות ה
ואמנם  הנכרות באותיות

בהכירנו מעשיו הנה נגלה 
לנו במציאותו וזה הוא 
תכליתינו כי זה הוא 
המבוקש מכל חכם ונביא 
שאז בהשיגו מעשיו 
הנוראים נורא יירא ממנו 
וישיג שאין תכלית 
למעלתו ובזה אהבתינו 
ישמח בהשגתו וזאת היא 
עבודתו כי זאת ההשגה 
אשר בה השיג אותו היא 

שפע מאתו ועל זה שפע נ
ירדוף כל חכם להוסיף 
בכל יום חכמה על חכמתו 
בידיעתו כי בזה תתעלה 
אצלו נשמתו ותהיה חיי עד 
בחיותו לפי מדרגתו ואחר 

הודיע אלהים אותך את  
כל  זאת  בהיותך חוקר 

פעלו בתבונתך אין  נבון  
וחכם  כמוך והנה אם כן 
תבקשנו ימצא לך ואם 

תעזבנו יזניחך לעד וכן  
י עמכם  בהיותכם  "כתוב  י

עמו אם תבקשהו ימצא  
לכם  ואם תעזבהו יעזוב 
אתכם ובקשתו ודרישתו 
האחרונה  אצלינו  ואמר 
קבלת הנבואה אשר הגידה 
לנו דרך קלה להשיג בה 

הכל באמת ' השגתו ית
בדרך צירוף האותיות  
  שהיא  בעצמה  דרך ידיעת 

ן ואשר אומר אותו לך "ן עד"גב הנקרא "י הטו"הטבע
  .בעניין זה הוא זה

  
דע כי כל שלוש הנאמר אשר זכרנו או אשר יאמר כאשר 

אין כונתינו בם על דבר מן , נזכור עוד בכל זה הספר
ולא על שום עלול , המעלה הראשונה של כל המציאות

אך כוונתנו , רוחני נפרד מכל גלם ומכל צד ומכל פנה
או על , דות מגלם בעצמותםבשלוש על כחות בלתי נפר

מדרגות גופים ' כי אלו הם ג. או על גופים, רוחות
אבל כל שהוא בלעדם . ורוחותיהם וכוחותם המניעים אותם

ולא , מן הנפרדים לא יתכן להורות עליהם על שלוש כלל
, כי השלוש והאחדות הם מקרה רק למספרים. על אחדות

אך , פרדיםולא יושכל שום מספר על הנ, ואינם דבר עצמי
כדמות המספר הנמצא , מושכל בהם היותם בדמות מספר

  . עד שהוא כולו מורה על עילות ועלולים' מן א
  

ואמנם הסבה הראשונה אין לה תכלית בשום פנים אדעתא 
ש "ואיך יפול עליה שם מספר רק בשלו, דכולי עלמא

. שנאמר עליה שהיא בלתי בעלת רבוי עצמים, ה"בשליל
בעל כרחם , המשקר והמכזב הנזכריםואף המשלשים שהם 

ואני . מודים שאין לה עצמה משולש רק סגלתו היא שלישי
איני יודע איך אזכרנה בספרי זה אם בלשון זכרות שקר 

חס ושלום כי , ואם בלשון נקבה. שאינו נופל עליה, הוא
כ אין דרך לדבר "וא. הוא כזב שאינו לשון נופל על האלוה

ומי יתן . עליו נטעה בלשונינושכל מה שנאמר , באמת עצמו
, ואם היא תפלת שוא שלא היינו טועים בשכלינו בענייננו

במה שאין אנו בקצת עלוליו ובקצת שמותיו ומדותיו 
קל וחומר בעיניינו במה שאין לנו , ודרכיו ותאריו ופעולתיו

  . שום דרך להשיגו בשום צד
  
וכל מעשיו , כ השלוש הוא שפע הנשפע ממנו ראשון"וא

לשים וגם מרובעים ומחומשים ומכופלים ומורכבים משו
ואמנם  .בדמות הרכבות הספירות הנכרות באותיות

וזה הוא תכליתינו , בהכירנו מעשיו הנה נגלה לנו מציאותו
שאז בהשיגו מעשיו , כי זה הוא המבוקש מכל חכם ונביא

יירא ממנו וישיג שאין תכלית למעלתו ובזה , הנוראים
כי זאת ההשגה .  וזאת היא עבודתואהבתנו וישמח בהשגתו
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שמותיו וידיעת מדותיו 
שבה החל ' ויודעיו ה

עשיו ובה כלה מלאכתו מ
ויש לנו  על   זה   ראיות 
תוריות אין להם קץ ועל 

זה אנו  אומרין  שהדורש  
והחוקר  יותר בזה הדרך 

המעולה שבה השם מנהיג  
עולמו עד  היום  וינהיג 
עוד  כל  מה  שרצה 
להמשיך וכל מה שיכנס 
יותר בעמקותיה מעט מעט 
כפי הראוי לכל חכמה 
ם יוסיף מעלה ויקרב לש

וכל מה שיקרב מדרך בה 
' המביאה לידי השגתו ית

בקלות ומן הדומה לה  הוה  
יוסיף פחיתותו עד שיאבד 

אדם ביקר בל ילין ' כמו שנ
נמשל כבהמות ולא יבין 

ומפני הקשו עלינו ' וכו
אנשים רבים שהם חכמים 

בעיניהם ונגד פניהם  
י שהאמת  "נבונים  ואעפ

רחוקה  מהשגתם אשר לא 
שלא  בקשוה  ידעוה מפני 

הנה אצטרך להכריח  עטי  
להודיע  להם  על פיהו 
אשר הוא כמליץ ביני 
לבינם בזה איך הורחקו 

מהאמת ואיך  המה  כתות  
כתות  מהם  טפות  ועסב  
כצאן  רועות  ומהם בלתי 
יודעות ובכונה המתעות 
הידיעות המשופעות  ומהם  
כשוורים  גופות  ובקולות  
משתעשעות  וקיש  קיש  
קוראות ובדמות חכמה 
מתגעגעות ומהם צועקות 
כמשוגעות מבלתי היותן 
מבדילות בין הידיעות 
הטובות אשר מהשם 

נשפעות ובין הרעות  
ואשר נמצאו בדורינו זה 

בעונותינו מרוב  ארך  
גלתינו  ומאלו  הכתות  
המשוכשכות בחכמות  
האלהיות ובאמונות  
התוריות ובדיעות 
הנבואיות הן רבות מאד  

אי  לבי  להזכירם  כל ל
שכן ידי אך בכלל אזכור 
טעות רובם ואורם להם 
' ואיך החשק אשר מהול בג

מילות מילת הלב ומילת 
השפה ומילת  המעור חייב  

ה נקרא בשם "כחיוב יהו
קונו לכתבה ולהוסיף 
  חקירה   ושאלה    ודרישה 

ועל זה ירדוף . היא שפע נשפע מאתו, אשר בה השיג אותו
כי בזה . כל חכם להוסיף בכל יום חכמה על חכמתו בידיעתו

. תתעלה אצלו נשמתו ותחיה חיי עד בחיותו לפי מדרגתו
בהיותך חוקר פעלו , ואחר הודיע אלהים אותך את כל זאת

',  והנה ה).'לט' בראשית מא( "כמוךאין נבון וחכם ", בתבונתך
וכן . ואם תעזבנו יזניחך לעד, אם כן תבקשנו ימצא לך

יהוה עמכם בהיותכם עמו ואם תדרשהו ימצא "כתוב 
ובקשתו ). 'ב' טו' ה ב"ד( "לכם ואם תעזבהו יעזוב אתכם

ודרישתו האחרונה אצלינו היא קבלת הנבואה אשר הגידה 
רך באמת והיא בדרך לנו דרך קלה להשיג בה השגתו יתב

שהיא בעצמה דרך ידיעת שמותיו וידיעת , צירוף האותיות
ויש לנו על זה . מדותיו שבה החל מעשיו ובה כלה מלאכתו

  . ראיות תוריות אין להם קץ
  

ועל זה אנו אומרין שהדורש והחוקר יותר בזה הדרך 
המעולה שבה השם מנהיג עולמו עד היום וינהיג עוד כל מה 

וכל מה שיכנס יותר בעמקותיה מעט מעט . שירצה להמשיך
וכל מה . יוסיף מעלה ויקרב לשם, כפי הראוי לכל חכמה

שיקרב מדרך בה המביאה לידי השגתו יתברך בקלות ומן 
כמו שנאמר . הדומה לה הוא יוסיף פחיתותו עד שיאבד

 ).'תהלים מט(" אדם ביקר ולא יבין נמשל כבהמות ידמו"
שהם חכמים בעיניהם , ביםומפני שהקשו עלינו אנשים ר

י שהאמת רחוקה מהשגתם אשר "ואעפ, ונגד פניהם נבונים
הנה אצטרך להכריח עטי , לא ידעוה מפני שלא בקשוה

, להודיע להם על פיהו אשר הוא כמליץ ביני לבינם בזה
ואיך המה כתות כתות מהם טפות , איך הורחקו מהאמת
תעות ומהם בלתי יודעות ובכוונה מ. ועשב כצאן רועות
ומהם כשוורים גופות ובקולות . הידיעות המשופעות

. ובדמות חכמה מתגעגעות, משתעשעות וקיש קיש קוראות
ומהם צועקות כמשוגעות מבלתי היותן מבדילות בין 

  . ובין הרעות, הידיעות הטובות אשר מהשם נשפעות
  

, ואשר נמצאו בדורנו זה בעוונותינו מרוב אורך גלותינו
ובאמונות , בשות בחכמות האלהיותומאלו הכתות המשו

ילאה לבי . והדעות הנבואיות הן רבות מאד, התוריות
אך בכלל אזכור טעות רובם ואומר , להזכירם כל שכן ידי

ומילת , מילת הלב, מילות' איך החשק אשר מהול בג, להם
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חייב עליה בכל יום תמיד 
עת  אחר עת  בכל  יכולתו  

עיין ' פני יתובזה יושלם ל
עיון טוב בחבור וראה מה 
הם חלקי ובורי רק הנמצא 
כי הבור הבור הנה הוא 

 .כשליח צבור
 

נקרא ] יהיה) [יהוה(חייב בחיוב , ומילת המעור, השפה
שאלה ודרישה בכל יום כשם קונו לכתבה ולהוסיף חקירה ו

. תמיד עת אחר עת בכל יכולתו ובזה יושלם לפניו יתברך
רק הנמצא , עיין עיון טוב בחבור וראה מה הם חלקי ובורי

 .הנה הוא כשליח צבור, כי הבור הבור
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   מקור-'חלק א קטן סימנו ד
כי מאמרו זה לא חברתי כי אם 
להוציא שכלך מהכח אל הפועל 
בהודיעי אותך דעתי זאת אשר 
תשמע ברצותך להמשך אחריה 
כי אז תצליח את דרכיך ואז 
תשכיל וזה היא דעתי הנה זאת 
חקרנוה כן היא שמענה ואתה דע 
לך מבואר הוא שהאדם נקרא 

י מדבר מת אך בגדרו השלם ח
החיות הוא אשר הבדלו ושתפו 
כלים הבדילו מכל הצמחים אשר 
לא נקראו חיים בשם מוסכם 

ח חיים המרגישים "ישר עם ב
המתנועעים מרצונם אשר כל 
אדם חי כל חי מרגיש מתנועע 
מרצונו תנועה מקומית בשש 
קצות או בדמות מקומם רב או 

שברצונו ויכולתו ' מעט כלו
ת לעלייה הוטבע כל חי לעלו

בדמות מעלה ולרדת לחבר 
בדמות מטה וללכת לפנים דרך 
פניו ולשוב לאחוריו דרך 
אחוריו ולנטות לימין לדרומו 
ולנטות לשמאל לצפונו בדמות 

חיות רוחות מזרח ומערב ' ד
דרום וצפון והנה תנועותיו 
המקומיות הרצוניות בדמות 
ששה קצוות וזה קרוב חי כפי 
ו יכלתו וכאשר שתפו והבדיל

אשר הוא ' לאדם ענין החי
עצמותיו המניעו לפי טבעו נמצא 
בו עוד כח נוסף הבדילו מכל 

ח והוא הדבר הנקרא דבור "ב
ובעבורו נקרא האדם בשם 
מוסכם ואשר הסכים לקרוא את 
האדם בשם מדבר לא הסיק זה 
על דבורו הנמצא יוצא מחמשת 
מקומות הפה אך הסכים הכח 
המוביאו לדבר אשר הוא הדבר 

פנים ' קבל הדבר מחוץ והשהמ
והעד שנוי הלשונות הנמצא בין 
האמות הרבות שאם תאמר כי 
על הדבור החיצוני נקרא האדם 
מדבר שהרי המדבר הבדיל 
וסגולה מפות שמתהפך בשווי 

כל אדם ' ושני הפכים אמת באומ
וכל מדבר אדם לפי הסכמת 
האומרים שאין דבור נופל על 
העם ולא על המלאכים כי אם 

משותף לא בשם מוסכם בשם 
לו אנחנו שזה כלו אמת רק ' נאמ

אם היתה הסכמת הדבור נופלת 
כ "על הנמצא בלשון לבי היו א

בני אדם נבדלים ומשותפים 
במהות עצמותם והיו עצמיהם 

משתנים לפי שנוי הדבר  וכל  
אשר היה אדם יודע שבע 
  ' לשונות   או  שבעים  היו  לו  ז

  'קטן סימנו ד' חלק ב
  

כי אם להוציא שכלך מהכח אל , כי מאמר זה לא חברתי
בהודיעי אותך דעתי זאת אשר תשמע ברצותך , הפועל

כי אז תצליח את דרכיך ואז ", להמשך אחריה
הנה זאת חקרנוה ",  וזו היא דעתי).'ח' הושע אי(" תשכיל

   ).'כז' איוב ה(" כן היא שמענה ואתה דע לך
  

. מבואר הוא שהאדם נקרא בגדרו השלם חי מדבר מת
כלומר הבדילו מכל , אך החיות הוא אשר הבדילו ושתפו

הצמחים אשר לא נקראו חיים בשם מוסכם ישר עם 
אשר כל . בעלי חיים המרגישים המתנועעים מרצונם

אדם חי וכל חי מרגיש מתנועע מרצונו תנועה מקומית 
כלומר , בשש קצות או בדמות מקומם רב או מעט

שברצונו ויכולתו הוטבע כל חי לעלות לעלייה בדמות 
וללכת לפנים דרך , ולרדת לחבר בדמות מטה, מעלה
ולנטות לימין , ולשוב לאחוריו דרך אחוריו, פניו

' ד, חיות' בדמות ד, נוולנטות לשמאל לצפו, לדרומו
והנה תנועותיו . רוחות מזרח ומערב דרום וצפון

וזה קרוב חי , המקומיות הרצוניות בדמות ששה קצוות
וכאשר שתפו והבדילו לאדם עניין החיים . כפי יכלתו

נמצא בו עוד כח , אשר הוא עצמותו המניעו לפי טבעו
, והוא הדבר הנקרא דבור. נוסף המבדילו מכל בעלי חיים

ואשר הסכים לקרוא . ובעבורו נקרא האדם בשם מוסכם
את האדם בשם מדבר לא הסכים זה על דבורו הנמצא 

אך הסכים על הכח המביאו , יוצא מחמשת מקומות הפה
. אשר הוא הדבר המקבל הדבור מחוץ ומפנים, לדבור

שאם . והעד שנוי הלשונות הנמצא בין האומות הרבות
שהרי ,  האדם מדברתאמר כי על הדבור החיצוני נקרא

המדבר הבדיל וסיגל מכוח שמתהפך בשווי ושני הפכים 
באומרו כל אדם מדבר וכל מדבר אדם לפי הסכמת . אמת

כי , האומרים שאין דבור נופל על העם ולא על המלאכים
נאמר לו אנחנו שזה . לא בשם מוסכם, אם בשם משותף

רק אם היתה הסכמת הדבור נופלת על , כולו אמת
כ בני אדם נבדלים ומשותפים "היו א, שון לבדהנמצא בל

. והיו עצמיהם משתנים לפי שנוי הדבר, במהות עצמותם
וכל אשר היה אדם יודע שבע לשונות או שבעים היו לו 
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והיו עצמיהם ' עצמים או ע
תחדשים בם לפי לשונם לא מ

לפי הכח הנפשיי מקבל כל 
הלשונות והיו אז בני אדם 
נבדלים באומות אלו מאלו 
ומשתפים אלו באלו והיה מספר 
מיני בני אדם כמספר לשונותם 
המשתנות ואז היה האדם סוג 
שתחתיו מינים רבים נבדלים 

ח במינהם "במהותם בה בכל כ
לפי רבוים כי אין החמור והשור 

פ שסוג אחד "גמל ואעסוס ו
כולל עליהם אותם והדומים 
להם והוא שם חי רק הדבר הוא 
כמו שאגיד וזה כי האדם אינו 
אדם באמת כי אם מצד צורתו 

ש "הפנימית והוא הכח הנקרא נפ
ונשמה וחיה ורוח ויחידה 
והשמות הרבים הושמו לה כדי 
להודיע מהותה ולא תושג 
עצמתה כי אם לעצמה ולא 

ותה עד שתקבל תפעל היא בעצמ
דבור מזולתה מעלתה באמצעות 
הכלים אשר בין שתיהם והפועל 
אשר תפעל בה זולתה היא 
כדמות הכנה שמכינה אותה 
ומסירה את מונעיה מלפניה עד 
שתוכל היא לקבל הכח הפנימי 
השופע עליה תמיד בלא זמן 
והוא הדבר הנקרא אצל 
המקובלים רוח מרוח הקדש 
 שגם היא רוח הקדש והחוקרים
מהאומות לזה הכח שכל שופע 
מהשכל הפועל והכל כונה אחת 
ואין בינינו ובינם אלא שנוי 
שמות וכבר ימצא השפע הנכבד 
ההוא האלוהי הנבואי עם אדם 
אחר הרבה ממנו בפועל חזק 

ומצד ' מצד הנותן המנהיג
המקבל המתנהג על פיו אשר 
ההנהגה משותפת בין שניהם 
בהמצאה בפועל וכבר ימצא 

 אחרים מעט ועם ממנו עם
אחרים לא ימצא בפועל כלל רק 
פ "בכח הוא נמצא עם כלם ואע

שנשתנה הכח לפי מזגו הגוף 
והמתרבה והתמעט לפי שינויו 
באישים רק בכלל המין הכח 

כ לא נשתנה "הוא שזה לכל וא
כי אם במקרה בהשתנות אור 
השמש לעיני הפרטים הרואים 
באורו והם כל בעלי עינים אשר 

מצא בעיניהם כח בארץ אשר נ
הראות ומזה הצד השכלי נקרא 
האדם מדבר רק בעבור שלא 
יושלם עצמותו השכלי בפועל כי 
אם באמצעות הדבור החיצוני 
הקודם במציאות למציאות פועל 
  השכל  השופע   הפרטי   לפרטי 

והיו עצמיהם מתחדשים בם לפי לשונם . 'או ע, עצמים' ז
והיו אז בני . לא לפי הכח הנפשיי מקבל כל הלשונות

. מאלו ומשותפים אלו באלואדם נבדלים כאומות אלו 
, והיה מספר מיני בני אדם כמספר לשונותם המשתנות

ואז היה האדם סוג שתחתיו מינים רבים נבדלים במהותם 
כי אין החמור . כהבדל בעלי חיים במיניהם לפי ריבוים

פ שסוג אחד כולל עליהם אותם "ואע, והשור סוס וגמל
,  שאגידרק הדבר הוא כמו, והוא שם חי, והדומים להם

כי אם מצד צורתו , וזה כי האדם אינו אדם באמת
ש ונשמה וחיה ורוח "הפנימית והוא הכח הנקרא נפ

והשמות הרבים הושמו לה כדי להודיע מהותה . ויחידה
ולא תפעל היא . ולא תושג עצמותה כי אם לעצמה

בעצמותה עד שתקבל דבור מזולת מעלתה באמצעות 
ר תפעל בה זולתה והפועל אש. הכלים אשר בין שתיהם

היא כדמות הכנה שמכינה אותה ומסירה את מונעיה 
עד שתוכל היא לקבל הכח הפנימי השופע עליה , מלפניה

והוא הדבר הנקרא אצל המקובלים רוח . תמיד בלא זמן
והחוקרים מהאומות . שגם היא רוח הקדש, מרוח הקדש

והכל כונה , קוראים לזה הכח שכל שופע מהשכל הפועל
  .ן בינינו ובינם אלא שנוי שמותואי, אחת

  
וכבר ימצא השפע הנכבד ההוא האלוהי הנבואי עם אדם 

ומצד , הרבה ממנו בפועל חזק מצד הנותן המנהיג, אחד
המקבל המתנהג על פיו אשר ההנהגה משותפת בין 

וכבר ימצא ממנו עם אחרים . שניהם בהמצאה בפועל
 רק בכח הוא, ועם אחרים לא ימצא בפועל כלל, מעט

פ שנשתנה הכח לפי מזגי הגוף "ואע. נמצא עם כלם
רק בכלל המין , ומתרבה ומתמעט לפי שינויו באישים

כ לא נשתנה כי אם במקרה "וא. הכח הוא שווה לכל
, כהשתנות אור השמש לעיני הפרטים הרואים באורו

אשר נמצא בעיניהם , והם כל בעלי עיניים אשר בארץ
רק , אדם מדברומזה הצד השכלי נקרא ה. כח הראות

כי אם , בעבור שלא יושלם עצמותו השכלי בפועל
למציאות , באמצעות הדבור החיצוני הקודם במציאות

לפרטי שהוא מקבלו פרטי , פועל השכל השופע הפרטי
הוצרכנו , ואם הוא כללי מצד המשפיעו החונן אותו. מצוי

  .דין הוא להקרא בשם דבור, לומר על זה שהמשלימו
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שהוא מקבלו פרטי מצוי ואם 
הוא כללי מצד המשפיעו החונן 
אותו הוצדקנו לומר על זה 

ו דין הוא להקרא שהמשלימ
בשם דבור והסוד תדע שכל 

ר "ר חד"דבור יורה על זה
ר העליון השופע ועם תדע "האו

ת יורה על "כי סוד האותיו
ת הנפש המקבלת שכל "זהרורי

על ידם והם יעידוך לדעת רזי 
תורה גם חיות הקדש הם 

י תורה "הזהרורית המודיעה רז
ואחר שהדבר כן הנה יושלם 

לה שהם האדם משני הצדדים הא
הראשון והאחרון ויש ביניהם 
מעלות רבות מאד וכל המעלות 
אשר התחלתם מהראשונה עד 
האחרונה לכל איש ואיש הן 
כולם עבודת השם הרוחניות 
בעצמותה ובהן נשתנו הדעות 
והאומנות במקריהם לפי סוד 
הרבה הרבוי והמיעוט והנה על 
זה תמצא באמת שהדין נותן 
א להיות מי שהרבה בעבודה ההו

יותר לשם שמים נתעלה יותר 
וכל מה שפחת נפחת וכן הדין 
בגמולו שאם פחת פוחתין לו 
ואם הוסיף מוספין לו והנה 
התחלת זה המעלה היא מן 
הלימוד שלומדין תינוקות של 
בית רבן מן לימוד ידיעת 
האותיות שהיא העבודה 
הראשונה הרוחנית האלוהית כי 
איני מדבר פה במעשים והנה 

 השגת הדבור תכליתה היא
האלוהי מפי הגבורה פה אל פה 
ה "והיא מעלת משה רע

והאמצעיות שבין שתי הקצוות 
הם רבות מאד אבל כלן יחד 
בכלל ובפרט שמן עבודת השם 
הרוחנית בהיותן לשם שמים 
באמת והנה זה העבודה נמצא 

חלקים וסימן ' נפעלת על דרך ג
ענינם אותיות החלק הראשון 

שאין הוא הדבור הנמצא בפה ר
כח באזן להודיעו ללב גם אם 
שמעתי האזן ולא הבינוהו הלב 
הנה מציאותו נקרא דבור בלתי 

פ שהוא לשם שמים "מובן ואע
הוא הקצה הפחות שבכל קצות 
העבודה האלוהית הרוחנית וזהו 
הדבור הנמצא בפי הנערים 
הקטנים הלומדים העברי ואינם 
מכירים מה הם אומרים וגם הוא 

צא בתפלות בעצמו הדבור הנמ
עמי הארץ ובשיריהם ובקריאת  
הכתוב שגם מדברים ואינם 
יודעים מה מדברים כי לשון 

 תתרי "הקודש   אצלם   כלשון   

ר "ר האו"ר חד"בור יורה על זהוהסוד תדע שכל ד
ת יורה על "ועוד תדע כי סוד האותיו. העליון השופע

והם יעירוך , ת הנפש המקבלת שכל על ידם"זהרורי
ת "ש הם הזהרורי"ת הקד"גם חיו. ה"י תור"לדעת רז

הנה יושלם , ואחר שהדבר כן. ה"י התור"המודיעה רז
ויש , האדם משני הצדדים האלה שהם הראשון והאחרון

וכל המעלות אשר התחלתם . ביניהם מעלות רבות מאד
הן כולם , לכל איש ואיש, מהראשונה עד האחרונה

ובהן נשתנו הדעות , עבודת השם הרוחנית בעצמותה
והנה על . והאמונות במקריהם לפי סוד הרבוי והמיעוט

זה תמצא באמת שהדין נותן להיות מי שהרבה בעבודה 
וכל מה שפחת , נתעלה יותר, ההיא יותר לשם שמים

שאם פחת פוחתין לו ואם הוסיף , וכן הדין בגמולו. נפחת
והנה התחלת זו המעלה היא מן הלימוד . מוספין לו

. שלומדין תינוקות של בית רבן מן לימוד ידיעת האותיות
כי איני . שהיא העבודה הראשונה הרוחנית האלוהית

והנה תכליתה היא השגת הדבור . מדבר פה במעשים
והיא מעלת משה רבינו , מפי הגבורה פה אל פההאלוהי 

אבל , והאמצעיות שבין שתי הקצוות הם רבות מאד. ה"ע
כולן יחד בכלל ובפרט שמן עבודת השם הרוחנית 

  .בהיותן לשם שמים באמת
  

וסימן ' והנה זו העבודה נמצאת פועלת על דרך חלקים ג
, החלק הראשון הוא הדבור הנמצא בפה. עניינם אותיות

גם אם שמעתו האזן ולא ,  כח באזן להודיעו ללבושאין
, הנה מציאותו נקרא דבור בלתי מובן. הבינוהו הלב

פ שהוא לשם שמים הוא הקצה הפחות שבכל קצות "ואע
וזהו הדבור הנמצא בפי . העבודה האלוהית הרוחנית

הנערים הקטנים הלומדים העברי ואינם מכירים מה הם 
מצא בתפילות עמי וגם הוא בעצמו הדבור הנ. אומרים

שגם מדברים ואינם , הארץ ובשיריהם ובקריאת הכתוב
כי לשון הקודש אצלם כלשון . יודעים מה מדברים

כי אין ספק שלא . אשר אינך יודעו" ותוגרמי" "תתרי"
עד . תבין כוונת המדבר בו אם לא תבין הסכמת לשונו

ואלה . שהם שם ופעל ומלה, חלקי הדבור' שתסכים בג
בקטנות , ם לשם שמים גמולם קטן ומעטפ שכונת"אע

  .עבודתם ובמעט מציאות מעלתה
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אשר אינך יודעו כי " ותוגרמי
אין ספק שלא תבין כונת המדבר 
בו אם לא תבין הסכמת לשונו 

חלקי הדבור ' עד שתסכים בג
שהם שום ופעל ומלה ואלה 

לשום גמולם קטן פ שכונתם "אע
ומעט ברנונות עבודתם וכמעט 
מציאות מעלתה והחלק השני 
הוא הלכות הנמצא בלב לבד 
ואינו נמצא בפה והוא לה מי 
שהתחכם לעצמו ולא שפע עליו 
מכריח פיהו להוציא דבורו 
לפעל להשפיע לזולתו מחכמתו 
פ "וזה הגיש החכם המיוחד אע

שהשלים עצמו לא עבד העבודה 
ליד פרות מעציו האחרונה לא הו

אך פיהו עיקר וערל שפתים הא 
ואם לבו מהול וכבר יש לו 
לעצמו גמול גדול כפי עבודתו 
והחלק השלישי הוא הדבור 
המשלים כונת השם והוא 
הנמצא בלב ובפה בשלמות והוא 
אשר מי שהושלם בו ראוי לומר 
עליו שעלה במדרגת הנביאים 
כמו שתשמע שבזה החלק ראוי 

יו המופלאיי לבאר קצת מעניינ
ואשר צריך לא תבונין כן הוא 
שתדע שהדבור היוצא מהפה 
הוא קודם במציאות לדבור 
הנמצא בלב והדבור הנמצא בלב 
הוא קודם במעלה לדבור הנמצא 
בפה ובהשתתפות שניהם יהיו 
כאלו הם דבר אחד והלב נותן 
לפה הדבור הנמצא בו כי הוא 
אצלו בדמות מעין נובע והפה 

גלגלו באויר מוציא הדבור ומ
ומוציאו ומוליכו בלא זמן אל 
האזנים השומעות והנה אזניו 
שומעות הדבור אשר בא להן 
מפי המדבר באמצעות הקול 
והרוח האויר והדבור היסודי 

ב אותיות יסוד לו "אשר כ
כ מוליכות הדבור "והאזנים ג

הרוחני אחר שקבלוהו גופני אל 
הלב והלב מביט ובוחנו ולפי 

היה הבנתו הבחינה של הלב ת
בדבור ומפני שמנהג הלב הוא 
להיותו נמשך אחר הלמוד שהוא 
ההרגל וההרגל חצי הטבע הנה 
לא יוכל הלב לבחון סוד הדבור 
הבא אליו בין יהיה הלב לב 
המדבר אשר הוציא הדבור 
בעצמו מפיו בין יהיה הלב לב 
זולתו אלא לפי חכמתו ואין 
לאדם חכמה בשום  פנים  בלתי  

בר נמנע בטבע למוד כי זה ד
מכל אדם כמו שאין שום אדם 
מלח או נגר או ספן וכיוצא 
 באלה המלאכות ודומיהם אם לא 

והחלק השני הוא הלמוד הנמצא בלב לבד ואינו נמצא 
ולא שפע עליו , והוא רק מי שהתחכם לעצמו. בפה

מכריח פיהו להוציא דבורו לפעל להשפיע לזולתו 
פ שהשלים "אע, וזה האיש החכם המיוחד. מחכמתו
אחרונה ולא הוליד פרות לא עבד העבודה ה, עצמו
אך פיהו עקר וערל שפתים הוא ואם לבו מהול , מעציו

  .כבר יש לו לעצמו גמול גדול כפי עבודתו
  

והחלק השלישי הוא הדבור המשלים כוונת השם והוא 
, והוא אשר מי שהושלם בו. הנמצא בלב ובפה בשלמות

. ראוי לומר עליו שעלה במדרגת הנביאים כמו שתשמע
ואשר , אוי לבאר קצת מענייניו המופלאיםשבזה החלק ר

הוא שתדע שהדבור היוצא מהפה הוא . צריך להתבונן בו
והדבור הנמצא בלב , קודם במציאות לדבור הנמצא בלב

ובהשתתפות . הוא קודם במעלה לדבור הנמצא בפה
והלב נותן לפה הדבור . שניהם יהיו כאילו הם דבר אחד

והפה מוציא , נובעכי הוא אצלו בדמות מעין , הנמצא בו
הדבור ומגלגלו באויר ומוציאו ומוליכו בלא זמן אל 

והנה אזניו שומעות הדבור אשר בא . האזנים השומעות
  .להן מפי המדבר באמצעות הקול והרוח האויר

  
כ "והאזנים ג. ב אותיות יסוד לו"והדבור היסודי אשר כ
. אל הלב, אחר שקבלוהו גופני, מוליכות הדבור הרוחני

ולפי הבחינה של הלב תהיה הבנתו , מביט ובוחנווהלב 
ומפני שמנהג הלב הוא להיותו נמשך אחר . בדבור

הנה לא יוכל , וההרגל חצי הטבע, הלמוד שהוא ההרגל
בין יהיה הלב לב , הלב לבחון סוד הדבור הבא אליו

בין יהיה הלב , המדבר אשר הוציא הדבור בעצמו מפיו
לאדם חכמה בשום ואין . אלא לפי חכמתו, לב זולתו

כמו . כי זה דבר נמנע בטבע מכל אדם, פנים בלתי למוד
שאין שום אדם מלח או נגר או ספן וכיוצא באלה 

אם לא הורגל לעשותם תחילה , המלאכות ודומיהם
כי לא יהיה אומן שלם אם לא . ולהוציאם מכח לפועל

  .יפעל הפועל פעמים רבות
  

וק או הענין והנה הנער הלומד לא יחקוק הדבור או הפס
עד שירכיב העניין הרכבות , שלמד בלבו חקיקה קיימת
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הורגל לעשותם תחלה ולהוציאם 
מכח לפועל כי לא יהיה אומן 
שלם אם לא יפעל הפועל פעמים 
רבות והנה הנער הלומד לא 
יחקק הדבור או הפסוק או הענין 
שלמד בלבו חקיקה קיימת עד 

הענין הרכבות רבות שירכיב 
מאד בלבו וישנה וישלש וירבע 
ויחמש עד שוב ההרגל אצלו 
בטבע שלם וגם על זה אמרו 

ל אינו דומה מי ששנה "חכמינו ז
פרקו מאה פעמים למי ששונה 
מאה ואחת שנאמר החכמה מאין 

הפי הוו ' ן בגי"תמצא מאי
והכונה בזה מה שזכרתיו לך 
ואין מי שיכחיש זה כי הוא דבר 

 ומושכל ומקובל מורגש
והמושכל הוא מושג בהשגה 
אנושית מרוב חכמה אבל אינו 
מושג מחכמת האדם החכם לבל 
אבל הוא דבר שהודעו השכל 
כ "האלוהי לחכם המתנבא וע

קראנוהו מקובל כלומר שקבלנו 
סודו מדברי הנביאים או מדבר 
' מי שקבל מהם או מהשם ית

באמצעות שכלנו גם אנחנו והוא 
ן המושכל אם כן למעלה מ

' האנושי המוטבע בנו והם ג
מדרגות ההשגה המגדת 
האמתיות לנו והבחנת בין האמת 

כ כבר התבאר בלא "והשקר וא
ספק כי העניין היוצא לפועל 
בחכמה מהחכמות צריך 
להרכיבו בכפלים רבים עד 
שיבחן הלב אמתתו ויוחקק בו 
חקיקה בלתי נמחקת וזה הכח 
בהיותו שלם נקרא אצלינו זכרון 

ל יש בו שני דרכים אחד אב
להיותו נזכר בקולות ואחד 
להיותו נזכר אחר רוב מחשבה 
אבל מה שהורגל ונשכח הרי 
הוא דומה לאות הנכתב בלוח 
ונמחה והנזכר בקולות דומה 
לסופר אשר קולמוס בידו והלוח 
לפניו והדיו בקסתו שמיד הוא 
כותב כל מה שרוצה והנזכר 
אחר רוב מחשבה דומה לסופר 

להודיע דעתו בכתב שרוצה 
לזולתו ואין לו כלי הכתיבה 
שהוא לא יוכל לכתוב עד 
שיטרח למצוא הכלים ובהמצאם 
יכתוב מה שירצה כן הענין 
הנזכר אחר השכחה אם ירצה 
הזוכר לחקקו עוד בלבו עד שלא 
ישכחנו לעולם  הוא  צריך  אל  
השמות והשומר אין לו מציאות 
עד שויצא הענין הנזכר לפועל 

א יוצא לפועל לעולם שלם ול
 אלא   ברבוי   הרכבות   הלימוד 

וישנה וישלש וירבע ויחמש עד שוב ההרגל , רבות בלבו
אינו "ל "וגם על זה אמרו חכמינו ז. אצלו בטבע שלם

דומה מי ששונה פרקו מאה פעמים למי ששונה מאה 
איוב (" והחכמה מאין תמצא" שנאמר :).חגיגה ט(" ואחת

והכונה בזה מה שזכרתיו , מאה ואחד' ן בגי"מאי ).'יב' כח
ואין מי שיכחיש זה כי הוא דבר מורגש ומושכל , לך

והמושכל הוא מושג בהשגה אנושית מרוב . ומקובל
אבל . אבל אינו מושג מחכמת האדם החכם לבד, חכמה

כ "וע, הוא דבר שהודיעו השכל האלוהי לחכם המתנבא
מדברי הנביאים כלומר שקבלנו סודו , קראנוהו מקובל

או מהשם יתברך באמצעות , או מדברי מי שקבל מהם
והוא אם כן למעלה מן המושכל . שכלנו גם אנחנו

מדרגות ההשגה המגדת ' והם ג. האנושי המוטבע בנו
כ כבר "וא. האמתיות לנו והמבחנת בין האמת והשקר

התבאר בלא ספק כי העניין היוצא לפועל בחכמה 
עד שיבחן הלב , כפלים רביםצריך להרכיבו ב, מהחכמות

וזה הכח בהיותו . אמתתו ויחקוק בו חקיקה בלתי נמחקת
אחד , אבל יש בו שני דרכים. שלם נקרא אצלנו זכרון
ואחד להיותו נזכר אחר רוב , להיותו נזכר בקלות

אבל מה שהורגל ונשכח הרי הוא דומה לאות . מחשבה
והנזכר בקלות דומה לסופר אשר , הנכתב בלוח ונמחק

קולמוס בידו והלוח לפניו והדיו בקסתו שמיד הוא כותב 
דומה לסופר , והנזכר אחר רוב מחשבה. כל מה שרוצה

ואין לו כלי הכתיבה , שרוצה להודיע דעתו בכתב לזולתו
, שהוא לא יוכל לכתוב עד שיטרח למצוא הכלים

כן העניין הנזכר אחר . ובהמצאם יכתוב מה שירצה
ו עוד בלבו עד שלא אם ירצה הזוכר לחקק, השכחה

והשמור אין לו . ישכחנו לעולם הוא צריך אל השמור
ולא יוצא , מציאות עד שיצא הענין הנזכר לפועל שלם

כלומר , לפועל לעולם אלא ברבוי הרכבות הלימוד
  . הקריאה בדבר פעמים רבות מאד

  
והנה יקרה זה השמור המורגל לפה וללב עד שפעמים 

דבר מכל מה שיוצא רבות לא יבין האדם בלבו שום 
כמו שקורא , אבל הוא נשמר בפה מרוב הלמוד. מפיו

ואינו מבין דבר , הזמירות בבית הכנסת בקול ערב ורם
ועד שהמבין השומע דבריו יחשוב . מכל מה שיוציא מפיו
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רבות ' כלומר הקריאה בדבר פע
מאד והנה יקרה זה השמור 
המורגל לפה וללב עד שפעמים 
רבות לא יבין האדם בלבו שום 
דבר מכל מה שיוצא מפיו אבל 
הוא נשמר בפה מרוב הלמוד 
כמו שקורא הזמירות בבית 
הכנסת בקול ערב ורם ואינו 

דבר מכל מה שיוציא מפיו מבין 
עד שהמבין השומע דבריו 
יחשוב שהצועק ההוא מבין הוא 
כל מה שמרנן בו ואמנם הבחינה 
אצלו שידע אם הוא מבין אם לא 
אינה שוה לכל השומעים דבריו 
כיצד חשוב שהבחינה היא לה 
שתהא בדרכיו אם הטעה 
בפשוטים בקריאתו שכל מה 
שיוסיף לטעות יהיה יותר שכל 

ומע וכל מה שהבוחן אצל הש
יותר חכם מבוחן יגדל אצלו 
סכלות הקורא הטועה ולפי מה 
שהודעתיך בדברי תוכל להבין 
שאין בחינה אלא צירוף כאמרת 

י "ה אמרות י"המלך דוד ע
ת צרופה ואמר "ת טהורו"אמרו

י ונסיני צרופה כליותי "בחנני י
ה "ולבי ואמר שלמה המלך ע

מצרף לכסף וכור לזהב ובוחן 
ל לא "ז' י ואמרו חכמי"ילבות 

נתנו המצות אלא לצרף את 
הבריות וזהו בעצמו מה שאמרו 
ף "בברכות יודע היה בצלאל צרו

לצרף אותיות שבהם נבראו 
שמים וארץ ואחר כן כבר 
התבאר לך על פי העדים כלם 
שאמרנו צירוף האותיות רצוננו 

בזה בחינת האותיות וסוד ' לומ
ן "ה לשו"ף הבחינ"צירו

 וכללם בסודם ם"היחודי
ה "ל הנשמ"ל גלג"ת גלגו"גולגל
ל "ה מגלג"ל השמימ"מגלג
ה האמתית לא "ה והבחינ"השנ

יתכן לאדם לדעתה ולהשיג אל 
מעלתה אלא אחר מה שתשמע 
והיא שאתה צריך תחלה לאמת 
בלבבך בכל דרך תוכל לאמתו 
שהאותיות הם סימנים ורמזים 
בדמות מדות ומשלים בעצמותם 

ם להורות ונמצאו להיותם כלי
בם דרך ההשגה לאדם ואצלינו 
הם בדמות יתרי הכנור 
שבהוצאת קולו עם הבאת העץ 
אשר ביד על היתירים 
  ובהשתנות   ההבאה  מיתר   אל 
יתר ובצרוף ההברות אשר יולדו 
ממנו תתעורר נפש האדם 
המבקש לשמוח אל השמחה 
והששון והתענוג והתקבל 
  מעדנה ורוב הנאת הנפש בזה כי 

ואמנם הבחינה . שהצועק ההוא מבין כל מה שמרנן בו
אינה שווה לכל , אצלו שידע אם הוא מבין אם לא

חשוב שהבחינה היא לו שתהא , כיצד. דבריוהשומעים 
שכל מה שיוסיף , בדרכיו אם טעה בפשוטים בקריאתו
וכל מה שהבוחן , לטעות יהיה יותר סכל אצל השומע

  .יותר חכם מהנבחן יגדל אצלו סכלות הקורא הטועה
  

ולפי מה שהודעתיך בדברי תוכל להבין שאין בחינה אלא 
יהוה אמרות אמרות "ה "כאמרת המלך דוד ע. צירוף

בחנני יהוה " ואמר ).'ז' תהלים יב(" טהורות כסף צרוף
 ואמר שלמה המלך ).'ב' שם כו( "ונסני צרופה כליותי ולבי

משלי (" מצרף לכסף וכור לזהב ובוחן לבות יהוה"ה "ע

לא נתנו המצוות אלא לצרף "ל " ואמרו חכמים ז)'ג' יז
מרו  וזהו בעצמו מה שא).'א' ר מד"ב(" בהם את הבריות

יודע היה בצלאל לצרף אותיות שבהם נבראו "בברכות 
ואם כן כבר התבאר לך על פי העדים ". שמים וארץ

רצוננו לומר בזה בחינת , כולם שאמרנו צירוף האותיות
, ם"ן היהודי"לשו, ה"ף הבחינ"וסוד צירו. האותיות

ל "גלג, ה"ל הנשמ"גלג, ת"וכללם בסודם גלגל
לא יתכן , ינה האמיתיתוהבח. ה"ל השנ"מגלג, ה"השמימ

. לאדם לדעתה ולהשיג אל מעלתה אלא אחר מה שתשמע
והיא שאתה צריך תחילה לאמת בלבבך בכל דרך שתוכל 

שהאותיות הם סימנים ורמזים בדמות מדות , לאמתו
ונמצאו להיותם כלים להורות בם . ומשלים בעצמותם
, ואצלנו הם בדמות מיתרי הכינור. דרך ההשגה לאדם

, ולו עם הבאת העץ אשר ביד על המיתריםשבהוצאת ק
ובצירוף ההברות , ובהשתנות ההבאה ממיתר אל מיתר

תתעורר נפש האדם המבקש לשמוח , אשר יוולדו ממנו
ורוב הנאת , אל השמחה והששון והתענוג ותקבל מעדנה

ואם לא . כי השמחה טבעית לכל אדם, הנפש בזה
לא תתפעל הנפש , יעוררהו אליה בציור המחשבה

ואם האדם עצב ועצל בעת התפעלות לבו אל . שמוחל
כי העצבות . לא יקבלנה לעולם, תכלית קבלת השמחה

הם , והעצלות הנחקקים במחשבתו בדרך מן הדרכים
ואם ההפך קיים עומד או . והם הפך השמחה, חזקים מאד

אחר אשר כוחו , איך יתכן להמצא הפכו בפעל, חזק
  .בתכלית החלשה
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בעית לכל אדם ואם השמחה ט
לא יעוררהו אליה בציור 
המחשבה לא תתפעל הנפש 
לשמוח ואם האדם עצב ועצל 
בעת התפעלות לבו אל תכלית 
קבלת השמחה לא יקבלנה 
לעולם כי העצבות והעצלות 
הנחקקים במחשבתו בדרך מן 
הדרכים הם חזקים מאד והם 
הפך השמחה ואם ההפך קיים 
עומד או חזק איך יתכן להמצא 

ו בפעל אחר אשר כוחו הפכ
בתכלית החלשה ועל זה תראה 
רבים מן המתאבלים הנאנחים 
והנאנקים מפני שדבק לבם 
בציור האבל וחזקו שאפילו 
יבואו כל בעלי מינים זמר וינגנו 
וירקדו לפניהם לא יסור מהם 
ציור היגון שכבר גבר מאד כמו 

ה על "שקרה ליעקב אבינו ע
ענין יוסף שנאמר ויקומו כל 

 וכל בנותיו לנחמו וימאן בניו
להתנחם ואלו מדות חלוקות 
בנבראים ולהם קצות שתים 
כמנהג הדברים כולם ואמצעיות 
קרובות ורחוקות רבות ולפי 
קרבתם וריחוקם יתעלו ויופחתו 
כי הקרוב אל הטוב ייטיב 
והקרוב אל הרע ירוע כמו 
שנרמז בכיוצא בזה במאמר 

ה הולך את חכמים "שלמה הע
סילים ירוע ולפי יחכם ורועה כ

דרכי זאת כבר תבין סוד כל 
המדות מאתו קצוות התעוררות 
הנזכר בשמחה ובהפכה ובמה 
שביניהם מן הקרבה והריחוק 
ל  "וכבר ידעת מאמר חכמינו ז

כמאמר אין הנבואה שורה לא 
מתוך עצבות ולא מתוך עצלות 
אלא מתוך שמחה וכן אמר עוד 
אין הנבואה שורה אלא על חכם 

ר ואלה הם בלא ספק גבור ועשי
מדות ראויות להיותן קודמות 
לכל נביא אלא שהן מדרגות 
ואמנם הפכיהם לגמרי הם הם 
מונעיהם ואמנם אומר אין 
הנבואה שורה בחוצה לארץ 

כ שרתה תחלה בארץ "אלא א
הוא מאמר אמתי רק אין הדבר 
כפשוטו שהרי אברהם היה 

לך ' ית' חוצה לארץ כשאמר ה
ואה לך מארצך וזה היתה נב

ראשונה לפי הוראת התורה 
  ולדעת   הקבלה   זה   אחד   מן 

הנסיונות וכולן נאמרו לו 
בנבואה ואם יאמר אומר הדורות 
משתנים פיו כמאה עדים ואף 
אתה הקהה את שניו ואמור 

י לי ולא לו  "בעבור זה עשה י

,  המתאבלים הנאנחים והנאנקיםועל זה תראה רבים מן
שאפילו יבואו כל , מפני שדבק לבם בציור האבל וחזקו
לא יסור מהם ציור , בעלי מיני זמר וינגנו וירקדו לפניהם

ה על "כמו שקרה ליעקב אבינו ע. שכבר גבר מאד, היגון
ויקומו כל בניו וכל בנותיו לנחמו "ענין יוסף שנאמר 
 ואלו מדות חלוקות ).'לה' בראשית לז( "וימאן להתנחם

. ולהם קצוות שתים כמנהג הדברים כולם, בנבראים
ולפי קרבתם וריחוקם , ואמצעיות קרובות ורחוקות רבות

והקרוב אל , כי הקרוב אל הטוב ייטיב. יתעלו ויופחתו
כמו שנרמז בכיוצא בזה במאמר שלמה המלך . הרע ירוע

" הולך את חכמים יחכם ורועה כסילים ירוע", ה"ע
   ).'כ' לי יגמש(
  

ולפי דרכי זאת כבר תבין סוד כל המדות מאותן קצוות 
התעוררות הנזכרות בשמחה ובהפכה ובמה שביניהם מן 

אין "ל "וכבר ידעת מאמר חכמינו ז. הקרבה והריחוק
הנבואה שורה לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות אלא 

אין הנבואה שורה "וכן אמרו עוד :). שבת ל(" מתוך שמחה
 ואלה הם בלא ספק .).שבת צב("  חכם גבור ועשיראלא על

אלא שהן , מדות ראויות להיותן קודמות לכל נביא
ואמנם . ואמנם הפכיהם לגמרי הם הם מונעיהם. מדרגות

כ "האומר  אין הנבואה שורה בחוצה לארץ אלא א
רק אין הדבר , הוא מאמר אמיתי, שרתה תחילה בארץ

 כשאמר לו שהרי אברהם היה בחוצה לארץ. כפשוטו
 וזו היתה ).'א' בראשית יב( "לך לך מארצך"השם יתברך 

ולדעת הקבלה זה , נבואה ראשונה לפי הוראת התורה
ואם יאמר . וכולן נאמרו לו בנבואה, אחד מן הנסיונות

ואף אתה הקהה , אומר הדורות משתנים פיו כמאה עדים
' שמות יג(" בעבור זה עשה יהוה לי"את שניו ואמור לו 

ואם . שכמו שנשתנה הדור אז ישתנה האדם. ולא לו ,)'ח
יש הפרש בין לפני הבחירה בין לאחר , יאמר לך
אמור לו אמת אך הבחירה הראשונה היתה , הבחירה

אתה הוא יהוה "כמו שנאמר . באדם והיא באברהם
האלהים אשר בחרת באברם והוצאתו מאור כשדים 

,  בארץ והבחירה השנית).'ז' נחמיה ט( "ושמת שמו אברהם
ועניין הארץ הוא היה הפנימי אשר השכינה שם שורה 

 אשר  יהוה  אלהיך דורש אותה ", ועליו  נאמר.  תמיד
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שכמו נשתנה הדור אז ישתנה 
האם ואם יאמר לך הפרש בין 

 הבחירה לפני הבחירה בין לאחר
אמור לו אמת אך הבחירה 
הראשונה היה באדם והיא 
י "באברהם כמו שנאמר הוא י

האלהים אשר בחרת באברם 
והוצאתו מאור כשדים ושמת 
שמו אברהם והבחירה השנית 
בארץ וענין הארץ הוא היה 
הפנימי אשר השכינה שם שורה 
י "תמיד ועליו נאמר אשר י

אלהיך דורש אותה תמיד עיני 
 בה מראשית השנה י אלהיך"י

ועד אחרית שנה  ולפי דעת 
המאמינים כי זה בארץ ממש 
לבד לית דינא אצלו והותרה  לו  
הרצועה הסחו הקשורה אחורי 
הפרגוד לעדות על השכינה 
שורה עליו והסתיר השם פניו 

פ שמי "ל ואע"ממנו והיה לאכו
שאינו בו היה לאכול שסודו 

י מדה כנגד אינו "י י"ו כ"באנ
 הלא על כי אין אלהי מהם ואמר

י  וגם צריך שיכחיש "בקרב
שריית השכינה במצרים 
ובמדבר ואמרו והיו עיני ולבי 
שם כל הימים  לעדות על שכינת 
השכינה בארץ הנזכרת אבל 
אמרם שתשרה שכינה בחוצה 
ל "לארץ אחרי שכנה בארץ ר

שכינתה במה שהוא כח חיצוני 
למשכנה לפי סוד מציאות 

סוד מאמר השכינה וכדברי דעת 
האומר לב בנפש כמלך במלחמה 

ץ "ולא אמר נפש בלב וסוד באר
ן "ו עליו"ב שסוד"ר הל"בחמ

ד "ע וסו"ב ור"ן והנה טו"ותחתו
י שהיא "ץ נפש"ץ לאר"בחו
ו "ו ובה"ר ושמה תה"ר האו"זוה

ט "ואחר שתשרה שכינה בפר
ף צדיק "ד שהוא גו"שסודו פרגו

תשרה בנפש שהיא חוצה לארץ 
המקובלות יש ומאלו הראיות 

בידינו מהם בלי קץ רק חכמת 
הטבע מעידה שהשכינה בכל 
מרום ושורה על הראוים ולא 
תשרה על מי שאינו ראוי לא 
בארץ ולא בחוצה לארץ בין 
לדעת הפשט בין לדעתינו שלא 
תשרה על מי שאינו ראוי לא על 

תמיד עיני יהוה אלהיך בה מרשית השנה ועד אחרית 
 ולפי דעת המאמינים כי זה בארץ ).'יב 'דברים יא( "שנה

לית דינא אצלו והותרה לו הרצועה הקשורה , ממש לבד
והסתיר . לעדות על השכינה השורה עליו, ודאחורי הפרג

פ שמי " ואע).'יז' דברים לא(" והיה לאכל"השם פניו ממנו 
 מדה כנגד )?(י "י י"ו כ"שאינו בו היה לאכול שסודו באנ

 ).שם(י "הלא על כי אין אלהי בקרב"ואמר . אינו מהם
. וגם צריך שיכחיש שריית השכינה במצרים ובמדבר

 )'ג' ט' מלכים א(" בי שם כל הימיםוהיו עיני ול"ואומרו 
אבל אמרם . לעדות על שכינת השכינה בארץ הנזכרת

ל "ר, שתשרה שכינה בחוצה לארץ אחרי שכנה בארץ
שכינתה במה שהוא כח חיצוני למשכנה לפי סוד מציאות 

וכדברי דעת סוד מאמר האומר לב בנפש כמלך  .השכינה
ר "בחומ, ץ"וסוד באר, ולא אמר נפש בלב, במלחמה

ה "ע וסוד חוצ"ב ור"והנה טו. ב שסודו עליון ותחתון"הל
. ו"ו ובה"ר ושמה תה"ר האו"ש שהיא זוה"ץ נפ"לאר

ף "ד שהוא גו"ט שסודו פרגו"ואחר שתשרה שכינה בפר
ומאלו . ץ"ה לאר"ק תשרה בנפש שהיא חוצ"צדי

רק חכמת . הראיות המקובלות יש בידינו מהם בלי קץ
, ושורה על הראוים, וםהטבע מעידה שהשכינה בכל מק
לא בארץ ולא בחוצה , ולא תשרה על מי שאינו ראוי

בין לדעת הפשט בין לדעתנו שלא תשרה על מי , לארץ
. ולא על נפשו וזה מבואר, לא על לבו, שאינו ראוי

ואמנם יש לבני אדם מדרגות רבות יש מהם בהכנה 
והטבעית וההרגלות השלמות . יש מהם בהרגלית, טבעית

. ות בהכנה קרובה מאד לקבל השפע הנבואיהם מכוונ
ומפני היותנו , הורחקו מהשפע, וכל מה שהופסדו מהכח

והאותיות , קרובים אחר הכנת לב טוב אל השפע ההוא
שהם חומר הדבור לאמצעיים בינינו ובין השפע כדי 

רבים המה הנשפעים הנמצאים עם , מחשבותינו אליו
 .ה טיט ורפשהיא רואה על יד אמצעים כי ארמונ, הנפש

כנה טבעית יש מהם בהרגלות והטבעית וההרגלות לבו ולא על נפשו וזו מבואר ואמנם יש לבני אדם מדרגות רבות יש מהם בה
השלמות הם מכונות בהכנה קרובה מאד לקבל השפע הנבואי וכל מה שהופסדו מהכח הורחקו  מהשפע  ומפני  היותינו קרובים 
אחר הכנת לב טוב אל השפע הוא ואותיות שהם חמר הדבור לאמצעיים בינינו ובין השפע כדי מחשבותינו אליו רבים המה 

 .פעים הנמצאים עם הנפש היא ריאה על יד אמצעים כי ארמונה טיט ורפשהנש
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 -'קטן סימנו ה' חלק ב
  מקור

מאחר שקבלת קבלת היות 
האותיות וידעת שנמצאו לנו 
כדמות כלים שבם יעשה כל 
אומן ואומן מלאכה ראוי שתדע 

ל אמרו לנו דבר "מחכמינו ז
וקבלנוהו מהם והוא אומרם 
אלפים שנה קדמה תורה לעולם 
ה "והביאו ראיה מדברי שלמה ע

באמרו במשלי פסוק אחד והוא 
 ואהיה אצלו אמון ואהיה זה

ם משחקת "ם יו"שעשועים יו
לפניו בכל עת ועוד אמרו לנו 
עד שלא נתנה היתה כתובה 
באש שחורה על גבי אש לבנה 

רבים על שני ' וכבר נאמרו פירו
הדברים האלה אבל מה שאומרו 
בו אני הוא ענין בפני עצמו 
ואתה תראה דברי ודברי זולתי 
בם ובחנם ואשר יסבול שכלך 

הם יותר אותו תקבל והשאר מ
ב אבל יש "שמור כי הכל טו

בטוב קצוות רבות ואתה תמשך 
מטוב לטוב שעליו העולם 
מתגלגל כחותם מעשה בראשית 

ו התחלת מעשה מרכבה "וה
ן "ו הדי"וראשית כל תנועה וה

מ ואם "ל מו"להיותו סוף הגלגו
תוכל גם אתה לחדש יותר טוב 
חדש והצלח ואמנם מאמרי אני 

אלפים שנה כפי מה בענין 
שהורוני רעיוני הלב לפי דרכי 

ם שהם "ד אלפי"ידעתי סו
ה "א שלו אשר התור"פמלי

ת קדמה "ם ודמו"אשר היא צל
מצואותה לעולם שהנה שם פני 
' האל תמיד והרמז מיעקב שנ

אל "ויקרא יעקב שם המקום פני
כי ראיתי אלהים פנים אל פנים 

י וסודו נפשי "ותנצל נפש
נצלת באמת כי הנאצלת שהיא ה

כל באמת כח הגוף זולתה הוא 
בכח מת ואם הוא חי בשתופה 
בפועל זמן אחר אין חפץ בו 
שרצה פמליא של מעלה ופמליא 
' של מטה הם אלפים ורבבות שנ

אלף אלפין ישמשוניה ורבו 
רבוין קדמוהי יקומון  ואמנם 
אלה שניהם אלף שהם אלפים 
וכן אלפים פלאים וכן כל 

 לאף שהיא פמליא בסוד נשימה
אימה לנפש שלפי האומן הפליא 
שמן מלפני האש וסוד אש צורה 
ומה שאעוררך אל מה שרמזתי 
לך הוא מספר הדבור שסודו 
שהוא נאצל וענינו אל יה מנפש 
אלהים מהשם ומשם פנה לאמש 
והוא שמאל והאש לפנים כמו 

  'קטן סימנו ה' חלק ב
  

היות וידעת שנמצאו לנו , מאחר שקבלת קבלת האותיות
ראוי , כדמות כלים שבם יעשה כל אומן ואומן מלאכה

ל שאמרו לנו דבר וקבלנוהו מהם והוא "שתדע מחכמינו ז
והביאו ראיה . ולםאומרם אלפים שנה קדמה תורה לע

, ה באמרו במשלי פסוק אחד והוא זה"מדברי שלמה ע
ם "ם יו"ואהיה אצלו אמון ואהיה שעשועים יו"

עד ,  ועוד אמרו לנו). 'ל' משלי ח(" משחקת לפניו בכל עת
שלא נתנה התורה היתה כתובה באש שחורה על גבי אש 

וכבר נאמרו פירושים רבים על שני הדברים . לבנה
, מה שאומר בו אני הוא עניין בפני עצמואבל , האלה

ואשר יסבול . ובחנם, ואתה תראה דברי ודברי זולתי בם
והשאר שמור כי הכל , שכלך מהם יותר אותו תקבל

ואתה תמשך מטוב , אבל יש בטוב קצוות רבות. ב"טו
  . לטוב שעליו העולם מתגלגל כחותם מעשה בראשית

  
ו "וה. ו התחלת מעשה מרכבה וראשית כל תנועה"וה
ואם תוכל גם אתה , מ"ל מו"ן להיותו סוף הגלגו"הדי

ואמנם מאמרי אני בעניין . לחדש יותר טוב חדש והצלח
אלפים שנה כפי מה שהורוני רעיוני הלב לפי דרכי ידעתי 

ה אשר היא "אשר התור. א שלו"ם שהם פמלי"סוד אלפי
שהנה שם פני האל . ת קדמה מציאותה לעולם"ם ודמו"צל

ויקרא יעקב שם המקום "שנאמר , ז מיעקבתמיד והרמ
" פניאל כי ראיתי אלהים פנים אל פנים ותנצל נפשי

כי ,  וסודו נפשי הנאצלת שהיא הנצלת באמת,)'ל' בראשית לב(
כל באמת כח הגוף זולתה הוא בכח מת ואם הוא חי 

שרצה פמליא של , בשתופה בפועל זמן אחר אין חפץ בו
אלף "ורבבות שנאמר מעלה ופמליא של מטה הם אלפים 

). 'י' דניאל ז( "אלפין ישמשונה ורבו רבוין קדמוהי יקומון

. וכן אלפים פלאים, ואמנם אלה שניהם אלף שהם אלפים
' אימה לנפש'שהיא ' נשימה לאף'וכן כל פמליא בסוד 

. צורה, וסוד אש', מלפני האש' 'הפליא שמן' 'שלפי האמן'
 הדבור ומה שאעוררך אל מה שרמזתי לך הוא מספר

ם "אלהי' 'ה מנפש"ל י"א'ועניינו , שסודו שהוא נאצל
ומשם פנה לאמש והוא שמאל והאש לפנים כמו ', מנשם

כי כל גוף מהם . ומשם נמצאו פנים לאשה, שהיו לאש
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 שהיו  לאש  ומשם  נמצאו פנים 
לאשה כי כל גוף מהם מלא 

ד אלפים שנה נפישה והנה סו
ם שלם והוא דמות גלגל "עול

ן שבם נשלם "כלומר מדות האי
מעשה המלאכה ודעם וסוד בכל 

א אלפים שנה נכתבין על "עת ה
כתב בשני ההפכים כמות וחיים 

כ נאמר ואהיה אצלו אמון "וע
כפול והנה אצל אמון אצולה 

ה ושניהם שעשועים "ל וי"מא
ל ומדת "מדת הדין שמה א

והנה אליהו ה "רחמים שמה וי
ך שהוא "מוכיח גם חנו

ן והוא סוד בכל עת "מטטרו
ת האור הנברא שהוא "וסוד הע

ש שהוא משקל המציאות "מנפ
וסוד שעשועים בשפה אחת 
וכללם שש מאות ושלוש עשרה 

ת שעשועי "מצוות גם מספר ר
וסוד מצות ממלכות כי מצוה 
וממלכה באה ממלוכה כוללת 
להיותה מלאך האדם 

כה שעשה המשתעשע מהמלא
ו בשוה "ם כופ"ם יו"וסוד יו

וסוד משחקת לפניו וכאלה 
ל "רבות ודעם ואמנם אומרם ז

ה אלף שנה אין "שיומו של הקב
כונתם לומר לנו שיש לשם 
זמנים ובאו להפליג זמן ארוך 
בקוצר כי הזמן ימצא ואיך יתכן 

תחת דבר שהוא ' שהשם ית
בראו ואפילו אם היתי אומר 

בבות ה רבי ר"שיומו של הקב
אלפי רבואות שנה היה זה דבר 
מורה שהוא פי תחת כל הזמן 

דבר צוה ' רק הסוד הוא דרך שנ
לאלף דור שהוא לדורי דורים 
וכן אומר עושה חסד לאלפים 
והגמול לאלף דור שזה יורה על 
רבוי גלגול הזכות של המדה או 
חובתה וכבר נודע שמדה טובה 
יתירה על מדת הפורענות אחת 

ת וכן אחת "וק וזה צבא"מת
מאלף היא המתהפכת לקצים 
שהמדה מתהפכת לשני מיני 
קצים והם חמשיות ועשריות 
וידוע שחצי העשריות הם 
החמשיות ועשר ספירות אמת 
הן חמש כנגד חמש מספר עשר 

אצבעות ומכריע כולם את כולם  
והנה אברהם זכר העשרות 
בענין סדום ועמורה ואחר 
ימצאון חמשים צדיקים  והוריד 

שה למעט המדה ועוד הוריד חמ
ד כי אברהם "עשרות עד יו

הכיר סוד המדות וסוד הספירות 
וסוד השמות מתוך מה שגלה לו 
השם בענין שם אשתו ושמו 

והוא ', עולם שלם', 'אלפים שנה'והנה סוד ', מלא נפישה'
מעשה 'שבם נשלם ', מדות האין'כלומר ', דמות גלגל'

  . עםוד' המלאכה
  

בשני ' 'על כתב' 'ןנכתִב' 'א אלפים שנה"ה' 'בכל עת'וסוד 
" ואהיה אצלו אמון"כ נאמר "וע. 'במות וחיים' 'ההפכים
ושניהם ' ה"ל וי"אצולה מא' 'אצלו אמון'והנה , כפול

, ה"ל ומדת רחמים שמה וי"מדת הדין שמה א. שעשועים
ן והוא סוד "ך שהוא מטטרו"והנה אליהו מוכיח גם חנו

שהוא ' ש"מנפ'שהוא ' האור הנברא' 'ת"ע'וסוד .  עתבכל
וכללם ', בשפה אחת' 'שעשועים'וסוד , המציאות' משקל'
ת "גם מספר ר, צוות'שרה מ'לוש ע'אות וש'ש מ'ש

באה ' וממלכה' 'מצוה'כי ' ממלכות' 'מצות'וסוד . שעשועי
המשתעשע ' מלאך האדם'כוללת להיותה ' ממלוכה'

וסוד , בשוה' ו"כופ' 'ם"ם יו"יו'וסוד . מהמלאכה שעשה
  . וכאלה רבות ודעם, משחקת לפניו

  
אין , ה אלף שנה"ל שיומו של הקב"ואמנם אומרם ז

כונתם לומר לנו שיש לשם זמנים ובאו להפליג זמן ארוך 
ואיך יתכן שהשם יתברך תחת . כי הזמן ימצא, בקוצר

ואפילו אם הייתי אומר שיומו של . דבר שהוא בראו
היה זה דבר מורה , בות אלפי רבואות שנהה רבי רב"הקב

דבר "רק הסוד הוא דרך שנאמר . שהוא חי תחת כל הזמן
וכן .  שהוא לדורי דורים,)'ח' תהלים קה( "צוה לאלף דור

והגמול לאלף , )'יח' ירמיה לב(" עושה חסד לאלפים"אומרו 
שזה יורה על רבוי גלגול הזכות של המדה או . דור

 טובה יתירה על מדת הפורענות וכבר נודע שמדה. חובתה
וכן אחת מאלף היא המתהפכת . ת"וזה צבאו, ק"אחת מת
והם חמשיות , שהמדה מתהפכת לשני מיני קצים. לקצים

ועשר , וידוע שחצי העשריות הם החמשיות. ועשריות
ספירות אמת הן חמש כנגד חמש מספר עשר אצבעות 

ום והנה אברהם זכר העשרות בענין סד. ומכריע את כולם
והוריד חמשה , ואמר ימצאון חמשים צדיקים, ועמורה

כי אברהם , ד"ועוד הוריד עשרות עד יו. למעט המדה
מתוך מה . וסוד השמות, וסוד הספירות, הכיר סוד המדות

, כלומר הפוך שם, שגלה לו השם בענין שם אשתו ושמו
, כלומר והלא מעט כחו וזה להוסיף על כחו. משם לשם
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  כלומר  הפוך  שם  משם   לשם 
כלומר והלא מעט כחו וזה 
להוסיף על כחו כח שלא היה בו 

ה "י שר"כענין שוב שם שר
ם ואין "ם אברה"ושוב שם אבר

כי אם הודעת הסוד בשתוף זה 
ובחלוק וצרפם ארבעתם ותכיר 

ותדע כי יש ששרה  סודם
' במאמר האבר ועל כן חלק י

ה להורות לו שעשר "לה
ספירות נחלקים ימין ושמאל 
אלה מימינים לזכות ואלה 
משמאילים לחובה והשם חוזה 

ך וזה בכחות והוא חתום "בתו
תמיד בשנוי הטבע כלומר בשם 

ך שהוא "וש הס"ו בחמ"ו פ"כ
ת "ן ב"מהפכו באש וסודו ב

ד בנפשי פנה שרי שהם עיני "יח
שרי והנה משם התעורר 
אברהם למדות וידע כי אברם 
לא יוליד אבל אברהם יוליד 

השמות ותמצא סוד ' מנה ד
חצים חמשים כפלם ויהיו מאה 
ואברהם בן מאת שנה בהולד לו 
וכן אברהם בר מאה שנה הוליד 

ן "מגף חלקם ותמצאם "וסוד קו
לך  וזו היא מלת מגן צריך 
בידך וכן השם בעשר ובחמש 
כאומרו ושמת עליהם שרי 
אלפים שרי מאות שרי חמשים 

היא אלף שהיא ' ושרי עשרות א
' היא מאה שהם י' מאות וק' י

' היא חמשים שהוא ה' עשרות ונ
היא עשרה שהיא ' עשרות וי

עשרה אחדים יהיה הסימן 
י והם אלפים "היוצא מהם אקנ

ה "עצמם וזה הוא סוד זב
מערכות מנה מאה אלף כפול 
ותמצא שדי ומנה עוד חמשים 
כפול תמצא שעשועים ומנה עוד 

ו "ה פ"עשרה כפול ותמצא ס
הוא סוד קנא וסוד העולם 

י בסופה ובסערה "י' ה שנ"סופ
ה "ו ס"דרכו וכסופה מרכבותי כ

אלף שנה סודם ' ו ואכן אומ"פ
על הפוך יום ושנה וסוד העולם 

 אלפים שנה וזהו יומו של 'ו
ה אלף שנה כי יום יום "הקב

ו ימים וזהו אומרם שתא "סודו ו
אלפי שני הוו עלמא לא שיש לו 
ימים ולא שנים חס וחלילה 
מלהאמין זה אצל מדות העולם 
מתהפכות לקצים ידועים והם 
יודו על המועדים והזמנים 
והשנים והמחזורים והשמטים 
ו והיובלים וזהו אשר נעלם סוד

כ לא השיגו "מחכמי המחקר וע
סוד החדוש האמתי וסלקו 
ההשגחה האלהית מהארץ אמנם 

ושוב שם , ה"י שר"נין שוב שם שרכע, כח שלא היה בו
  . ם"ם אברה"אבר

  
וצרפם , ואין זה כי אם הודעת הסוד בשתוף ובחלוק

, ותדע כי יש עשרה במאמר האבר .ארבעתם ותכיר סודם
ה להורות לו שעשר ספירות נחלקים "לה' ועל כן חלק י
ואלה משמאילים , אלה מימינים לזכות, ימין ושמאל

' חתום'והוא ', וזה בכחות'. 'חוזה בתוך'והשם , לחובה
ש "באמ' 'ו"ו פ"בשם כ'כלומר ' בשנוי הטבע' 'תמיד'

. 'יחד בנפש' 'בן בת'וסודו ', מהפכו באש'שהוא ', הפוך
והנה משם התעורר אברהם , שהם עיני שרי, פני שרי
מנה . וידע כי אברם לא יוליד אבל אברהם יוליד, למדות

. יהיו מאהכפלם ו, השמות ותמצא סוד חציים חמשים' ד
 וכן ,)'ה' בראשית כא(" ואברהם בן מאת שנה בהולד לו"

ף חלקם ותמצאם "וסוד קו. אברהם בר מאה שנה הוליד
  .  וזו היא מלת מגן צריך בידך).'א' בראשית טו(" ן לך"מג"
  

ושמת עלהם שרי "וכן השם בעשר ובחמש כאומרו 
' שמות יח( "אלפים שרי מאות שרי חמשים ושרי עשרת

' היא מאה שהם י' וק, מאות'  היא אלף שהיא י'א). 'כא
היא עשרה ' וי, עשרות' היא חמשים שהוא ה' ונ, עשרות

והם , י"יהיה הסימן היוצא מהם אקנ, שהיא עשרה אחדים
ה "מנה מא, ה מערכות"וזה הוא סוד ז. ם בעצמם"אלפי
ם כפול תמצא "ומנה עוד חמשי, י"ף כפול ותמצא שד"אל

ו הוא "ה פ"ה כפול ותמצא ס"שרומנה עוד ע, ם"שעשועי
יהוה בסופה "ה שנאמר "ם סופ"וסוד העול. א"סוד קנ

' ירמיה ד( "וכסופה מרכבותיו" ,)'ג' נחום א( "ובשערה דרכו

סודם על הפוך יום , וכן אומרו אלף שנה. ו"ה פ"ו ס" כ).'יג
ה "וזהו יומו של הקב, אלפים שנה' וסוד העולם ו. ושנה

שית "וזהו אומרם ', ו ימים"ו'סודו ' יום יום'כי . אלף שנה
לא שיש לו ימים ולא .). סנהדרין צז(" אלפי שני הוו עלמא

אבל מדות העולם , שנים חס וחלילה מלהאמין זה
מתהפכות לקצים ידועים והם יורו על המועדים והזמנים 

וזהו אשר נעלם . והשנים והמחזורים והשמיטים והיובלים
, גו סוד החדוש האמתיכ לא השי"וע, סודו מחכמי המחקר

והיו "אמנם אומרו . וסלקו ההשגחה האלהית מהארץ
מועד "והיו אלף ,  הוא סוד האותיות,)'יד' בראשית א(" לאתת
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  אומרו  והיו  לאותות  הוא  סוד 
האותיות והיו אלף מועד 

ב "ת שעות י"מעודים וחצי ד
ה "ב ל"הרי לך שם בן מ' ד ו"כ

ח "האותיות ולמועדים מועדים כ
י זמנם אלף שהם עידן "וחצ

ושנים ועדנין ופלג עידן וימים 
גלגול המדות בם בכל עת 
ואמנם ענין היות התורה כתובה 
באש שחורה על גבי אש לבנה 
זהו במציאות ובאדם אש על גבי 
אש צורה על גבי צורה שכך הם 
צורת המרכבה וכך הם בשני 
היצרים שחורה חשך לבנה יום 
מדת יום מדת לילה רוח לב 
השנה לב רוח השנה וכל זה 
הכנה בעלמא לקבל הדבור 
ואמנם סוד קבלת הדבור 
האלוהי הוא ענין משותף בין 
מדת הדין ומדת רחמים 

ר "ב ל"שהדבור ההוא בדמות ל
הלא ' גם הוא בקולמוס ואומ

הוא כמוס עמדי שעניני קול 
ן לעדים על זה "כמוס וסמך ועי

ו והנה "ן ו"וסוד קול סמך עי
מעידך על סוד קבלתו אחד 
שהתבאר לך שכל האותיות 

הביאור כלים הנכתבות בספר 
ראשונים חצנים להשגת השכל 
והם במדות יתירי הרי שהם 
כלים ראשונים חיצונים 
להתעוררות הנפש אל השמחה 
והקול המשותף עם הרוח היוצא 
מן הפה עם הדבור הוא בדמות 
הניגונים שהם המושיעים קולם 
ברוב שנוי ובתנועות מתהפכות 
עולות ויורדות ונוטות 

שמע ומתגברות ומחממות כלי ה
לקבל ולצייר דמיונות הקול עד 
שיבחן הלב ויהנה ויחשק 
לשמוע ותתפעל הנפשיי ותשמח 
ותחשק ותתגבר שמחתה כן 
בדמות זה הדבר בעצמו הוא 
הדבור הפועל קול ורוח ודבור 
באזנים והאזנים מולכין מה 
ששמעו אל הלב וכשהלב מכין 
עצמו להבין הדבור הבא אליו 
לא על ידי האזנים הנה הנפש 

ותחת לו אזנים ומתגברות פ
אזני הלב ונפתחות מקורות 
הצינורות ומזדכך הדם והנפש 
מעיינת בדם החיצוני שבלב 
שצבעו הראשון בדמות צבע 
האש הראשון שהוא צבע תכלת 
בדמות דם חלזון אשר בים 
שתכלת דומה לים וים דומה 
לרקיע ורקיע דומה לכסא 
הכבוד והנה דם חלזון שהוא מן 

 חזון והוא ד"ם הים למ"המי

הרי לך ' ד ו"ב כ"ת שעות י"ד) 'ז' דניאל יב( "מועדים וחצי
י "ח וחצ"ולמועדים מועדים כ. האותיות' ב לה"שם בן מ
וימים ושנים . ידןשהם עידן ועדנין ופלג ע, זמנם אלף

  .גלגול המדות בם בכל עת
  

ואמנם עניין היות התורה כתובה באש שחורה על גבי אש 
צורה על גבי , ובאדם אש על גבי אש. לבנה זהו במציאות

. וכך הם בשני היצרים, שכך הם צורות המרכבה. צורה
רוח לב , מדת יום מדת לילה, שחורה חשך לבנה יום

. ה הכנה בעלמא לקבל הדבורוכל ז. לב רוח השנה, השנה
ואמנם סוד קבלת הדבור האלוהי הוא עניין משותף בין 

, ו"ב ל"שהדבור ההוא כדמות ל. מדת הדין ומדת רחמים
דברים ( "הלא הוא כמוס עמדי"ואומר . גם הוא בקולמוס

וסוד , ן לעדים על זה" שעניינו קול כמוס וסמך ועי,)'לד' לב
אחר , ידך על סוד קבלתווהנה אני מע. ו"ן ו"ך עי"קול סמ

, שהתבאר לך שכל האותיות הנכתבות בספר בביאור
והם בדמות , כלים ראשונים חצונים להשגת השכל

הרי שהם כלים ראשונים חיצונים להתעוררות . יתירים
והקול המשותף עם הרוח היוצא מן . הנפש אל השמחה

הפה עם הדבור הוא בדמות הניגונים שהם המשמיעים 
ובתנועות מתהפכות עולות ויורדות , ויקולם ברוב שנ

לקבל ולצייר , ונוטות ומתגברות ומחממות כלי השמע
, עד שיבחן הלב ויהנה ויחשק לשמוע. דמיונות הקול

כן . ותתפעל הנפש ותשמח ותחשק ותתגבר שמחתה
בדמות זה הדבר בעצמו הוא הדבור הפועל קול ורוח 

. לבוהאזנים מוליכין מה ששמעו אל ה, ודבור באזנים
וכשהלב מכין עצמו להבין הדבור הבא אליו לא על ידי 

, הנה הנפש פותחת לו אזנים ומתגברות אזני הלב, האזנים
והנפש מעיינת . ונפתחות מקורות הצינורות ומזדכך הדם

בדם החיצוני שבלב שצבעו הראשון בדמות צבע האש 
. בדמות דם חלזון אשר בים, שהוא צבע תכלת. הראשון

ם וים דומה לרקיע ורקיע דומה לכסא שתכלת דומה לי
  . הכבוד

  
והוא ' ד חזון"למ', 'מים הים'שהוא מן ' דם חלזון'והנה 

וסוד . 'הכלליים' 'הנולדים'וממנו נולדו , ה"מי' חמדן גדול'
ברכת יהוה היא ", ו"ת פ"ל ל"ו ק"ת כ"ו כ"ת כ"תכל
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 ה  וממנו  נולדו "חמרן  גדול  מי
ת "הנולדים הכלליים וסודו תכל

ו "ת פ"ל ל"ו ק"ת כ"ר כ"כ
י היא תעשיר קללת "ברכת י

אלהים תלוי והנו שמוש 
בשמוש משוש במשוש בסוד 
זכר ונקבה ציור שם בציור שם 

מ "ש אש"כי סוד שם הוא אמ
והוא מעשה מרכבה והענין שם 

היא האיש בשם האש וזו 
במה שכתבתי ' הרכבת מה שנ

שהתורה היתה כתובה באש 
שחורה על גבי אש לבנה אש 
באש וכן נודע בלא ספק 
שהדבור האלוהי בא באמצעות 

ודבריו שמעת מתוך ' האש שנ
בשמעכם את הקול ' האש ונאמ

מתוך החשך והנה הדבור והקול 
מתוך האש אשר הוא האש 
היסודי שהוא חשך כי האש 

 והיא ההיא בלתי מאירה
אספקלריא שאינה מאירה והיא 
הכח הגבורה כח יצחק ומדתו 
פחד תחשוב סוד ופחד יצחק 

ל והנה "תמצא האש כגבריא
האש והעצים והנה צבעה תכלת 

ת "ומורכבה ומתעלה כמראה כ
הנפש המעיינת ושם רואה כעין 

במראה ' השכל מה שרואה פי
הנבואה כי הנפש מעיינת 
וחוקקת המורגל בפיה ובאזניה 

בלבה בכח הדמיון המשותף ו
עם השכל וההרגל ומתוך היות 
חקיקתה חזקה נשמרת ונזכרת 
בדמיון עם כח שפע השכל 
וכאשר תסתכל הנפש בצבע 
האש ורואה אותו בדמות תכלת 

ד והוא "ת כסא הכבו"שהוא דמו
טבע הלב הנה השכל מצטייר 
בתוך הצבע ההוא הזך הנקי 
מכל מראה כי אמרנו עליו 

אלא דמות צבע שהוא צבע אינו 
לא צבע ממש וזהו אומרו 
כתובים באצבע אלהים שסודו 

ע והבין מה בין צבע "בצבע וטב
וטבע הנמצא שסוד צבע הוא 

ע וזהו סוד בעצב "ע טב"טב
תלדי בנים כי עד שיהיה הטבע 
מורכב מזכר ונקבה לא יתכן 

כ בא טבע כפול "להוליד וע
אחד לזכר והנה נודע כי הצבע 

ולד הוא הנראה בקשת הנ
מהשמש באמצעות העין המימיי 

את קשתי נתתי בענן והיתה ' שנ
לאות ברית ביני ובין הארץ 
ועוד כתיב לזכור ברית עולם 
בין אלהים ובין נפש כל חיה 
והנה אלהים סודו הוא הטבע 
ועל כן זכר נפש מדברת לבד 

). 'כג' דברים כא( "קללת אלהים תלוי" ,)'כב' משלי י(" תעשיר

, בסוד זכר ונקבה', משוש במשוש' 'שמוש בשמוש'ו והנ
' מ"ש אש"אמ'כי סוד שם הוא . 'ציור שם בציור שם'

וזו , והענין שם האיש בשם האש. 'מעשה מרכבה'והוא 
שהתורה היתה , היא הרכבת מה שנאמר במה שכתבתי
וכן נודע . אש באש, כתובה באש שחורה על גבי אש לבנה
, אמצעות האש שנאמרבלא ספק שהדבור האלוהי בא ב

 ונאמר ).'לו' דברים ד(" ודבריו שמעת מתוך האש"
  ).'כ' דברים ה(" כשמעכם את הקול מתוך החשך"

  
והנה הדבור והקול מתוך האש אשר הוא האש היסודי 

כי האש ההיא בלתי מאירה והיא אספקלריא . שהוא חשך
. ומדתו פחד, והיא הכח הגבורה כח יצחק. שאינה מאירה
הנה "ו. ל"כגבריא' האש'תמצא ' ופחד יצחק 'תחשוב סוד

' התכלת' והנה צבע ,)'ז' בראשית כב( "האש והעצים
ושם . המעיינת' ת הנפש"כ'ומורכבה ומתעלה כמראה 
כי . פירוש במראה הנבואה, רואה בעין השכל מה שרואה

בכח , הנפש מעיינת וחוקקת המורגל בפיה ובאזניה ובלבה
ומתוך היות חקיקתה . להדמיון המשותף עם השכל וההרג

וכאשר . חזקה נשמרת ונזכרת בדמיון עם כח שפע השכל
תסתכל הנפש בצבע האש ורואה אותו בדמות תכלת 

הנה השכל ', טבע הלב'והוא ', כסא הכבוד'שהוא דמות 
כי . מצטייר בתוך הצבע ההוא הזך והנקי מכל מראה

אמרנו עליו שהוא צבע ואינו אלא דמות צבע לא צבע 
, )'י' דברים ט( "כתובים באצבע אלהים"הו אומרו וז. ממש

נמצא שסוד , והבין מה בין צבע וטבע. שסודו בצבע וטבע
" בעצב תלדי בנים"וזהו סוד . ע"ע טב"ע הוא טב"צב

 כי עד שיהיה הטבע מורכב מזכר ונקבה לא ,)'טז' בראשית ג(
והנה נודע . כ בא טבע כפול אחד לזכר"וע, יתכן להוליד
 הנראה בקשת הנולד מהשמש באמצעות כי הצבע הוא
את קשתי נתתי בענן והיתה ", שנאמר. העין המימיי

  ועוד כתיב).'יג' בראשית ט( "לאות ברית ביני ובין הארץ
" לזכר ברית עולם בין אלהים ובין נפש כל חיה"
ועל כן זכר , ע"ם סודו הוא הטב" והנה אלהי).'טז' בראשית ט(

ויהי האדם לנפש "פ שנאמר "ואע. נפש מדברת לבד
ל כי מה שאמרה " והנה אמרו חכמינו ז,)'ז' בראשית ב(" חיה

זו נפשו של אדם " תוצא הארץ נפש חיה למינה"תורה 
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 פ שנאמר ויהי האדם לנפש "ואע
ל כי מה "ז' חיה והנה אמרו חכמ
יא הארץ שאמרה תורה תוצ

נפש חיה למינה זו נפשו של 
אדם הראשון ותרגום לנפש חיה 

ל נפש מדברת "לרוח ממללא כ
וכבר כל זה אינה שוה כי האדם 
חי ומדבר נגבר וכבר אמרתי לך 
כי כל הדבור הפנימי אינו כי 
אם ציור לבד והוא הציור 
המשותף בין השכל והדמיון 

כ בשר נפש רואה הצורות "וא
ה היא מיד שהם למטה ממנה הנ

רואה עצמו מצויירת בתוכם 
ועוד מעינות במשפיעה 
באמצעות שפעה הסכלית עד 
שמשגת המשפיע בה במציאותו 
לא בעצמותיה וכל זה לא תגיע 
הנפש אליו אלא עד שתשלם 
ולא תשלם בשום פנים כי אם 
באמצעות האותיות הנרמזות 
וענין האותיות הוא שהם צריכין 
לתנועה חזקה שיתגלגלו פנים 
ואחור במהירות במקום מבטם 

ל שימהרם המצרפם בפיהו "ר
כדי להרגיל להוציא מחשבת 
הלב לפעל השגה מהשגותיו 
ותהיה האוזן שומעת ובוחנת מה 
שיוציא מן הפה כמו שנאמר כי 
אזן מלין תבחן וחיך יטעם אוכל 
כלומר כמו שדרך החיך לבחון 
טעם הדבר אם הוא מר או 
מתוק או חמיץ או עפיץ או 

 או תפל כן דרך האוזן מלוח
לבחון טעם הדבר אם הוא דבור 
טוב או רע או אם בו ברכה או 
קללה או מות או חיים ואלה הם 
ששת דרכי הדבור הנופלים על 
הענינים שכך היא העידה 
התורה הקדושה עליהם 
בתחלתה ובסופה שבתחלתה 

שיש במציאות הדבור גן ' נאמ
והוא הגן אשר בו הוא שם 

נו שהוא האדם להתעדן בעד
הדבור המושכל המצויר הנשפע 
מאצילות קדמונו של עולם 

מעולם נסכתי מראש ' מקדם שנ
י קנני "מקדמי ארץ ונאמר י

ראשית דרכו קדם מפעליו מאז 
ב "כי התורה הכלולה מכ

ם יום "אותיות קדמה לעולם יו
א "וסודה בזה ופירוש יום הם י

ם עוד "אותיות שרשים גם יו
א אותיות שרשים "הם י

שמשים הידועים והרמז בם ו
אומרו והחכמה מאין תמצא ואין 

ן תמצא "זה מקום בינה מן אי
ואין הוא מקום בינה והנה 
שניהם מגולים החכמה והבינה 

ל "ר, ותרגום לנפש חיה לרוח ממללא). 'א' ר ח"ב(הראשון 
וכבר כל זה אינה שוה כי האדם חי ומדבר . נפש מדברת

  .וגבר
  

אינו כי אם ציור וכבר אמרתי לך כי כל הדבור הפנימי 
כ "וא. והוא הציור המשותף בין השכל והדמיון. לבד

הנה היא , כאשר נפש רואה הצורות שהם למטה ממנה
ועוד מעיינת במשפיעה . מיד רואה עצמה מצויירת בתוכם

עד שמשגת המשפיע בה , באמצעות שפעה השכלית
וכל זה לא תגיע הנפש אליו אלא . במציאותו לא בעצמותו

ולא תושלם בשום פנים כי אם באמצעות , עד שתושלם
וענין האותיות הוא שהם צריכין . האותיות הנרמזות

לתנועה חזקה שיתגלגלו פנים ואחור במהירות במקום 
ל שימהרם המצרפם בפיהו כדי להרגיל "ר, מבטאם

ותהיה . להוציא מחשבת הלב לפעל השגה מהשגותיו
, רכמו שנאמ. האוזן שומעת ובוחנת מה שיוציא מן הפה

 כלומר ).'ג' איוב לד( "כי אזן מלין תבחן וחיך יטעם אוכל"
כמו שדרך החיך לבחון טעם הדבר אם הוא מר או מתוק 

כן דרך האוזן לבחון , או חמיץ או עפיץ או מלוח או תפל
או אם בו ברכה או , טעם הדבר אם הוא דבור טוב או רע

  .או מות או חיים, קללה
  

שכך . ים על הענייניםואלה הם ששת דרכי הדבור הנופל
. העידה התורה הקדושה עליהם בתחלתה ובסופה

והוא הגן אשר , שבתחלתה נאמר שיש במציאות הדבור גן
שהוא הדבור המושכל . בו הושם האדם להתעדן בעדנו

. המצויר הנשפע מאצילות קדמונו של עולם מקדם
' משלי ח(" מעולם נסכתי מראש מקדמי ארץ", שנאמר

 "ה קנני ראשית דרכו קדם מפעליו מאזיהו"ונאמר ). 'כג
ב אותיות קדמה לעולם "כי התורה הכלולה מכ). 'כב' משלי ח(
. א אותיות שרשים"וסודה בזה ופירוש יום הם י. ם יום"יו

. א אותיות שרשים ושמשים הידועים"ם עוד הם י"גם יו
והחכמה מאין תמצא ואי זה מקום "והרמז בם אומרו 

. ואין הוא מקום בינה, ן תמצא"ן אי מ).'יב' איוב כח( "בינה
' והנה המספר מן א. והנה שניהם מגלים החכמה והבינה

וכן גם כן , ך"א ותמצא אלהי"הוא הכל חבר אליו י' עד י
ל "ל גלג"והנה גלג' גבוה ועלי'וסודם . א עם הכל"עוד י
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 הוא ' עד  י'  והנה  המספר  מן א
א ותמצא "הכל חבר אליו י

א עם "ך וכן גם כן עוד י"אלהי
הכל וסודם גבוה ועליון והנה 

ל "לגל שסודם ג"ל גלג"גלג
ך גלגל עוז והוא גן זה "אלהי

ו וזה "ו ס"גנזו זו מגלגל זו ס
הגן הוא גופני ורוחני הגופני 

וסודו ' ח ושעריו ז"הוא המ
ה חמה אשר בה יגדלו כח "ליח

החכמה וכח הבינה והפועל בה 
תחלה לתת בה זהר ואור וכח 
לקבל דרכי הדבור הוא כוכב 

ה באמצעות חם החמה "החמ
א כוכב שהוא סופר לחמה והו

השכל והוא כללי ופרטי בשמי 
בסוד שם אדם ובו נברא העולם 
שהוא משמש תחלת ליל אחד 
במוצאי שבת במוצאי שבתאי 

ת בשטר "למלוך בשמי צבאו
שם בדם הקשת כלומר בשרש 
הדם שהוא קשת הגאולה והוא 
שרש הדלה וסודו חומר ראשון 
בדם והוא שבתאי עם דלי שדי 
' בתלי והם ספירות כלומ

ת משבחות "ת בשמחו"ומחשב
' שמות שהם שם עדים על ו' י

ו "שהיא מלכות במזרח וסוד כ
ב בשם "ו כ"ב כפול כ"כוכ

והאותיות והוא הרוחני הפועל 
ם "עצי' ן ב"המניע והנה בג

ם שבם שוכן זוהר "סודם צבעי
ר ושמן דבור והנם בדמות "האו

תכלת שהוא מקבל זהרורית 
כמראה וראשיתם כל יסוד לבן 

ל כל צבע ונקרא צל שהוא מקב
הלבנה והוא נצבע והוא מטבע 
האלהים טבע צבעים ושמו 
צבען גם הוא מכין הלבנה לקבל 

בכל ' כל דבורי בכל צלם כלומ
נקוד כי הנקוד הוא הצלם 
והאור הלח הוא הדמות והוא 

ט שהוא "בשפע הנשפך בע
ט החיצוני "כדמות הדעה ומה ע

המתנועע בכח היד וכל הכחות 
קים להעד הלב הקרובים והרחו

והמוח והנפש והסכל והחושק 
לכתיבה והיות העט מטבל 
בקחת הנושא חמר הדיו ונושא 
ציור צורת האותיות ומכל 
כיוצא בזה והדומה תתעורר 
נפשך אם עשו בה עץ החיים 
ועץ הדעת ופירות שכליות 
וספירות אלוהיות עד שתבין 

 והתחתון. ענין המציאות העליון

זו ', והוא גן זה גנזו' 'גלגל עוז'. ך"ל אלהי"שסודם גלג
הגופני הוא , זה הגן הוא גופני ורוחניו. ו"ו ס"ס, מגלגל זו

ה אשר בה יגדלו כח "ה חמ"וסודו ליח' ח ושעריו ז"המ
והפועל בה תחילה לתת בה זהר ואור . החכמה וכח הבינה

באמצעות חם , ה"וכח לקבל דרכי הדבור הוא כוכב החמ
והוא כוכב השכל והוא כללי , החמה שהוא סופר לחמה

ברא העולם שהוא ובו נ. בסוד שם אדם, ופרטי בשמו
, במוצאי שבתאי', במוצאי שבת'משמש תחילת ליל אחד 

כלומר ', בדם הקשת' 'בשטר שם' 'ת"בשמי צבאו'למלוך 
, והוא שרש הדלה, שהוא קשת הגאולה' בשרש הדם'

שדי 'והוא שבתאי עם דלי . 'חמר ראשון בדם'וסודו 
' בשמחות' 'מחשבות'כלומר ' ספירות'והם ', בתלי

מלכות 'שהיא ' שהם שם עדים על ו'  שמות'י', 'משבחות'
, ב בשם ובאותיות"ו כ"כ, ב כפול"ו כוכ"וסוד כ. 'המזרח

ם סודם "עצי' והנה בגן ב. והוא הרוחני הפועל המניע
והנם ', דבור'ושמן ' האור' 'זהר'ם שבם שוכן "צבעי

וראשית כל . בדמות תכלת שהוא מקבל זהרורית כמראה
והוא ' צל הלבנה'ונקרא , 'כל צבע'יסוד לבן שהוא מקבל 

. 'צבען'ו "ושמ' צבעים'טבע ', מטבע האלהים'והוא ' נצבע'
כלומר ' בכל צלם', 'דבור'לקבל כל ' מכין הלבנה'גם הוא 

, כי הנקוד הוא הצלם והאור הלח הוא הדמות. 'בכל נקוד'
ט "ומהע. ט שהוא כדמות הדעה"והוא השפע הנשפך בע

ות הקרובים החיצוני המתנועע בכח היד וכל הכח
הלב והמוח והנפש והשכל והחושק . והרחוקים להעד

והיות העט מטבל בקסת הנושא חמר הדיו ונושא . לכתיבה
ומכל כיוצא בזה והדומה תתעורר . ציור צורת האותיות

בה עץ החיים ועץ הדעת ופירות שכליות , נפשך אם עטו
עד שתבין עניין המציאות העליון , וספירות אלוהיות

ולא תצטרך אז בזה להטריח עצמך . נכללים בךוהתחתון ה
לבקש ספרים או חברים או רבנים ללמדך מה שיחסר לך 

. ואלהיך הוא בקרבך, כי רבך הוא לבך. מן החכמה
ושאלהו בכל הענינים והוא יענה לך בכל עניין ועניין 

מיראתו תעשה עלי , כראוי אהבת חשק שחק יצאה מהשם
 .ליוסיבבתו חבתך גלג, ולפיך הסיעהו

אז בזה להטריח עצמך לבקש ספרים או חברים או בבנים ללמדך מה שיחסר לך מן החכמה כי רבך הנכללים בך ולא תצטרך 
הוא לבך ואלהיך הוא בקרבך ושאלהו בכל הענינים והוא יענה לך בכל ענין וענין כראוי אהבת חשק שחק יצאה בהשם מיראתו 

 תעשה עלי ולפיך הסיעהו וסיבבתו חבתך גלגלי
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   מקור-קטן ' חלק ג
אל תפלא אם מתחיל ענין אחר 
ואני מדבר בו קצתו נראה לך 
מה שאגלה לך כל מה שיש 
תחתיו ובשעת חשקך בו אני 
מדלג לדבר אחר זולתו קרוב 
לענינו אך רחוק בתכלית 

כמה כן חייב הרוחק כי טבע הח
להיות האדם צופה בה בדמות 
רצוא ושוב כי רוב החשק כמו 
שהוא מחיה כן הוא ממית 
בדמות רוב הדבש ורוב היין כי 
הבינתו מועיל ומפרנס ומרוה 
הרעב והצמא עד שמישב כח 
החשקו גבור וחזקו וגבורתו 
ומתיש כחו הרב מושיבו אחר 
שרץ אל הכח המיושב הכח 
צו אשר היה עומד בו טרם רו

ועוד מניעו ומכלכלו ומושבו 
ומניחו ומניחו ומושיבו מן 
הפועל אל הכח כמו שהוא 
בתחלתו היה בכח ומציאות 
לפועל וזהו סוד גלגולו וסבובו 
ומחזורי של כל המציאות 
הנגלה והנסתר והוא התגלגלות 
וחוזרת כל נמצא חללה תמיד 
מכח לפועל ומפעל לכח בזה 
הצורה כתוב בספר ממנו תמיד 

ל לכח לכח ארבעה מופע
ארבעה וארבעה חמשה הוא 
ארבעה ארבעה ואמנם חמשה 
הוא הוא סבוב ארבעה ההוא 
שמחה כי אדם אצל עצמו 
ואמנם כלי חמשה שהם כלי 
שמחה אשר התחלתם שנים הם 
סוד החשק כי סבוב החושק הוא 
המניע כל המתנועע הראשון 
בעצם ואין חשק בלי ציור ואין 
יג ציור כי אם לדבר מצייר מש

בהכריח וכל חי מצייר וכל 
כ שני היצרים "מצייר חי וא

שהם מציירים הם חיים והם 
כשני אחים תאומים בדמות 
האותיות והנקוד היוצאים מהפה 
יחד אחד באחד ידובקו יתלכדו 
ולא יתפרדו אלא שהם מרקדים 
חללה והם בן ובת זכר ונקבה 
מרקדי סביב לא ילאו חמש 

 בזה הזכר מימין' מדות בזה וה
ונקבה משמאל והעולם נידון 
במדת זכרות הנקבה מימין 
והזכר משמאל העולם נדון 
במדות נקבות ומפי שהשמאל 
הכנת מפי הגבורה הוא מדת 
היראה והפחד מדת זמן מדת 
הפחד פח בדמות והיא מדת 

קצוות ' הדין נחלקת לב
ראשונות וביניהם אמצעיות 
 הרבה  ונוטות  לכאן  ולכאן שם 

  קטן' חלק ג
  

ואני מדבר בו קצת , אני מתחיל עניין אחדאל תפלא אם 
ובשעת . ונראה לך מה שאגלה לך כל מה שיש תחתיו

חשקך בו אני מדלג לדבר אחר זולתו קרוב לעניינו אך 
כי טבע החכמה כן חייב להיות . רחוק בתכלית הרוחק

כי רוב החשק כמו . האדם צופה בה בדמות רצוא ושוב
. דבש ורוב הייןבדמות רוב ה, שהוא מחיה כן הוא ממית

עד שמישב , כי הבנתו מועיל ומפרנס ומרוה הרעב והצמא
כח החושק גבור וחזקו וגבורתו ומתיש כוחו הרב ומשיבו 

הכח אשר היה עומד בו טרם . אחר שרץ אל הכח המיושב
ועוד מניעו ומכלכלו ומושכו ומניחו ומושיבו מן , רוצו

 כמו שהוא בתחלתו היה בכח ומציאות, הפועל אל הכח
  . לפועל

  
וזהו סוד גלגולו וסבובו ומחזורו של כל המציאות הנגלה 

והוא התגלגלות וחוזרת כל נמצא חללה תמיד . והנסתר
בזה הצורה כתוב בספר ממנו . מכח לפועל ומפעל לכח

, לכח ארבעה ארבעה וארבעה חמשה, תמיד מפועל לכח
ואמנם חמשה הוא הוא סבוב . הוא ארבעה ארבעה

ואמנם כלי .  כי אדם אצל עצמוההוא שמחה, ארבעה
אשר התחלתם שנים הם סוד , חמשה שהם כלי שמחה

כי סבוב החושק הוא המניע כל המתנועע הראשון . החשק
ואין ציור כי אם לדבר מצייר , ואין חשק בלי ציור. בעצם

  . וכל חי מצייר וכל מצייר חי, משיג בהכרח
  
 והם כשני, כ שני היצרים שהם מציירים הם חיים"וא

אחים תאומים בדמות האותיות והנקוד היוצאים מהפה 
אלא שהם , ידובקו יתלכדו ולא יתפרדו, יחד אחד באחד
לא . והם בן ובת זכר ונקבה מרקדים סביב. מרקדים חללה

, הזכר מימין ונקבה משמאל, בזה' ילאו חמש מדות בזה וה
הנקבה מימין והזכר משמאל . והעולם נידון במדת זכרות

ומפני שהשמאל הכנת מפי . במדות נקבותהעולם נדון 
מדת הפחד פח , מדת זמן, הגבורה היא מדת היראה והפחד

קצוות ראשונות ' נחלקת לב, בדמות והיא מדת הדין
שם המדה . וביניהם אמצעיות הרבה ונוטות לכאן ולכאן

' בבלבול'כלומר מן ', הבינה'נולד מן ' חסד'הימנית 
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ד נולד מן המדה הימנית חס
הבינה כלומר מן בבלבול 
בסבוב גלגול מלב ושם המדה 
השמאלית פחד מן הלבנה 
ופעולתה במים והוא הרכות 
שבלב ושם המדבר השמאלית 
כי כל מי שהוא רך הלבב הוא 

ח וזה "י גם תולדתו מר"רוחנ
י "ם ולח"ב תמצא ח"שם ע
ד והוא לחלוח "פח' בגמטרי

ד "ד במא"ח מ"ה וענינו מ"לבנ
דם הלח מדה לחה מים ד ה"מא

שהיא לבה מבהו וסודה הדם 
והלב גדול וגדול מביניהם 
המגוס זהו פחד גדול לגוי 
ד "והטובה ליהודי שהנה יו

מזכה כי הלבנה בלב החמה ועל 
כן ההוד מזכה גם הסוד עליהם 
הוא אשר הוא הכהן והנה נודע 
כי השכלים הם ראשית 
המציאות במים שהם לב 

 בהם האיברים וכבר נבדלו הם
להיות האדם לזאת מהם או 
מקבל חכמה באמצעותם אשר 
כ "חייב מזכה וכל אשר זכה וא

הנה מדת כאחת מתגלגלת וכן 
הנה ' דרך נלמדה ומדה חבר ב

ף "ד סו"תמצא ח, ד"ד ופח"חס
ה והוא סוף "ף ז"ה סו"ד ז"ח

הזזה והנה העולם הזה לעלם 
ם הזה מעין עדן מגיע "בהעל

לפנים לפנים שמו דין ערפל 
אשר שם האלהים והמדה 
האמצעית שמה תפארת והוא 
מכריע מעריך ומסדר ואחר 
שהדבר כן מה תבקש ממי 
שמדבר בזו החכמה העליונה 
שהיא משותפת עם התחתונה 
בשתוף האור עם הנקוד 
ובשתוף החמה עם הלבנה 
ובשתוף החכמה עם הבינה 
שיוכל לדבר לך בזו מלב עדי 
זה כי הכרח הוא למי שידבר 

ב לזה וירוץ וישוב באו שישו
מזה לזה ומזה לזה גם הוא 
הכרחי שיכנס בנתים האמצעי 
כ "שהוא מבדיל בין שתיהם וע

גם תראני מתחיל בדבר ואני 
מדלג ממנו לזולתו אל תאשימני 

כ נאמר "כי כן חיים החכמה וע
עליה ונעלמה מעיד כל חי 
ומעוף השמים נסתרה לפיכך 
אמר ותעלומה יוצא אור ואחר 

רת האשם מלבך שהפשטתי צו
לבלתי תאשימני על מה 
שרמזתי מהדלוג אעסק שלא 
יקשה עליך מה שאדבר בו 
מעתה ואמנם הדלוג הגדול 
 הדלוג   מרבבה   כלומר    דלוג 

מן ' פחד' שמאלית ושם המדה. 'מלב' 'גלגול' 'בסבוב'
ושם המדה , והוא הרכות שבלב' במים'ופעולתה ' הלבנה'

גם , י"כי כל מי שהוא רך הלבב הוא רוחנ. השמאלית
ח בגמטריא "ם ול"ב תמצא ח"וזה שם ע. ח"תולדתו מר

ד "במא' 'ד"ח מ"מ'ועניינו ' ה"הלבנ' 'ליחלוח'והוא , ד"פח
'  מבהובלבה'שהיא ' במים' 'מדה לחה' 'הדם הלח'. 'ד"מא

, מביניהם המגוס זהו פחד', גדול וגדול' 'הדם והלב'וסודה 
כי ', ד מזכה"יו'שהנה ', הטובה ליהודי'ו' גדול לגוי'
גם הסוד . 'ההוד מזכה'ועל כן ', בלב החמה' 'הלבנה'

  . 'הוא הכהן'עליהם הוא אשר 
  

והנה נודע כי השכלים הם ראשית המציאות במים שהם 
הם בהם להיות האדם לזאת וכבר נבדלו . לב האיברים

מהם או מקבל חכמה באמצעותם אשר חייב מזכה וכל 
כ הנה מדת כאחת מתגלגלת וכן דרך נלמדה "אשר זכה וא

' ד"ף ח"ד סו"ח'תמצא ', ד"ד ופח"חס'הנה ' חבר ב. ומדה
והנה העולם הזה לעלם . 'סוף הזזה'והוא ' ה"ף ז"ה סו"ז'

שמו דין ערפל מגיע לפנים לפנים , ם הזה מעין עדן"בהעל
, והמדה האמצעית שמה תפארת. אשר הוא שם האלהים

  . והוא מכריע מעריך ומסדר
  

ואחר שהדבר כן מה תבקש ממי שמדבר בזו החכמה 
העליונה שהיא משותפת עם התחתונה בשתוף האות עם 

ובשתוף החכמה עם , ובשתוף החמה עם הלבנה, הנקוד
רח הוא כי הכ. שיוכל לדבר לך בזו מבלעדי זה, הבינה

למי שידבר בזו שישוב לזה וירוץ וישוב מזה לזה ומזה 
גם הוא הכרחי שיכנס בינתיים האמצעי שהוא . לזה

כ אם תראני מתחיל בדבר ואני "וע. מבדיל בין שתיהם
. אל תאשימני כי כן חייבה החכמה, מדלג ממנו לזולתו

ונעלמה מעיני כל חי ומעוף השמים "כ נאמר עליה "וע
 "ותעלומה יוציא אור" לפיכך אמר ).'כא' חאיוב כ(" נסתרה

 ואחר שהפשטתי צורת האשם מלבך לבלתי ).'שם יא(
אעשה שלא יקשה , תאשימני על מה שרמזתי מהדלוג

  . עליך מה שאדבר בו מעתה
  

כלומר דלוג מאחד , ואמנם הדלוג הגדול הדלוג מרבבה
וכן התורה מעידה על  זה  ומעירה  לבבנו  אל זה . מרבבה
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מאחר מרכבה וכן התורה 
מעידה על זה ומעידה לבבנו אל 
זה הסוד המופלא שאגיד לו 
חכמו ישכילו זאת יבינו 
לאחריתם איכה ירדוף אחד 

נים יניסו רבבה ורמזה אלף וש
עוד ורדפו מכם חמשה מאה 
ומאה מכם רבבה ירדופו ואף 
שלמה אמר בחכמתו מבוארת 
מצאתי אמרה קהלת אחת לאחת 

וזה הוא סוד כל  למצוא חשבון
ההשגות לבך אליו תחלה 
הקדמתי זאת המועילה מאד אין 
שום חכם סופר בזה ואף כי הוא 
מורגש ונגלה לכל שהאדם שבו 

פעל ומשתנה לעתים כח פנימי נ
מקבל צורת הדבור ויודע שאם 
הוא שומע לדבר טוב כחו 
מתפעל מיד לפי מה ששיער 
וצייר מהטוב ההוא השמחה 
והתענוג לציור ההוא עד היות 
הציור ומהציור המצוייר 
והמצייר דבר אחד בפעל אחד 
שהיה בכח כי תחלה היא הציור 
כח וצריך אל נושא כמנהג כל 

הנושא כח אשר נשאוי אמנם 
כח הציור הנשוא הוא האנוש 
, כלומר שיש לו כח לצייר

ת שפעל הציור נעדר ממנו "ואע
עתה בפועל כלומר שעיקר אינו 

כ הפעל שהוא הכח "מצייר וא
הנפשי הדברית הוא המצוייר 
הנושא כח הציור כמו עין בכח 
האיש נושא כח כמו פעמים בכח 
ופעמים בפעל והנה מוציא 
על מהכח אל הפועל הוא הפו

באמת וכבר יקרא הפעול חוץ 
ממנו שאלו היה בו היה צורת 
הכח נמצאת בפועל תמיד לא 
היה לו מונע ואם היה לו מונע 
ואם היה לו והוא סר בעצמו 
מכח זולתו שהסירו ידוע 
שהמסיר המונע הוא אשר מוי 
לו עליו שהוציא מן הכח את 

כ באנו דע לנו שכל "הפועל ע
שמועה טובה אבל האדם בכח 

ב או רחוק שישמענה ועתה קרו
לא שמע שמעה הנה זה 
השמועה הוא אשר הוציאה 
לפעל השמחה והוא אשר את 
שימעול בדבריו ובכה יקרא 
בהפך המדה הטובה להפעיל 
שחשבה בה לקבל הציור 
המוליד האנחה שהיא הפך 
השמחה ואין בכל המדות וכן 
בלא ספק כשאדם מברך את 
חבירו לשמוח ומוליד חשק בלב 

בכחו לקבל הפועל בעת המוכן 
  ההיא והחשק בדבר הוא המוניע 

לו חכמו ישכילו זאת יבינו ", המופלא שאגידהסוד 
" לאחריתם איכה ירדוף אחד אלף ושנים יניסו רבבה

ורדפו מכם חמשה מאה ומאה "ורמזה עוד ).  'כט' דברים לב(
ואף שלמה אמר בחכמתו ). 'ח' ויקרא כו( "מכם רבבה ירדופו

ראה זה מצאתי אמרה קהלת אחת לאחת "מבוארת 
   ).'כז' קהלת ז( "למצוא חשבון

  
שים לבך אליו תחילת הקדמתי , וזה הוא סוד כל ההשגות

ואף כי הוא , אין שום חכם כופר בזה. זאת המועילה מאד
שבו כח פנימי נפעל ומשתנה , שהאדם. מורגש ונגלה לכל

וידוע שאם הוא שומע לדבר . לעתים מקבל צורת הדבור
טוב כוחו מתפעל מיד לפי מה ששיער וצייר מהטוב ההוא 

עד היות הציור המצוייר , התענוג לציור ההואהשמחה ו
כי תחילה הוא . דבר אחד בפעל אחד שהיה בכח, והמצייר

. וצריך אל נושא כמנהג כל כח אשר נשאו, הציור כח
כלומר שיש , אמנם הנושא כח הציור הנשוא הוא האנוש

פ שפעל הציור נעדר ממנו עתה "ואע. לו כח לצייר
כ הפעל שהוא "וא, כלומר שעיקר אינו מצייר, בפועל

כמו . הוא המצוייר הנושא כח הציור, הכח הנפשי הדברי
והנה . פעמים בכח ופעמים בפעל, עין בכח האיש נושא כח

וכבר יקרא . מוציא מהכח אל הפועל הוא הפועל באמת
היה צורת הכח נמצאת , שאילו היה בו, הפעול חוץ ממנו

והוא סר , ואם היה לו מונע. לא היה לו מונע, בפועל תמיד
ידוע שהמסיר המונע הוא , בעצמו מכח זולתו שהסירו

  . שהוציא מן הכח את הפועל, אשר מניע לו עליו
  
כ בא נודע לנו שכל שמועה טובה אצל האדם בכח "ע

הנה זו , קרוב או רחוק שישמענה ועתה לא שמע שמעה
והוא אשר עת . השמועה היא אשר הוציאה לפעל השמחה

, רא בהפך המדה הטובה להפעליק, שיפעול בדבריו ובכה
שחשבה בה לקבל הציור המוליד האנחה שהיא הפך 

וכן בלא ספק כשאדם מברך את חברו לשמוח . השמחה
, המוכן בכוחו לקבל הפועל בעת ההיא, ומוליד חשק בלב

ולכל חושק חשוק . והחשק בדבר הוא המניע הראשון
וידוע לא יצוייר עניין הברכה ומהותה בשומעו הדבור 

לא לפעל , לא יתכן שיתפעל לעולם, רכה בהסכמהוהב
ולא לפעול דאגה מכעסת בקללו , שמחה בברכו אותו
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הראשון ולכל חושק חשוק 
וידוע לא יצוייר ענין הברכה 
ומהותה בשומעו והדבור 
הברכה בהסכמה לא יתכן 
שיתפעל לעולם לא לפעל 
בברכו אותו ולא לפועל דאגה 

כ יברך "מכעסת בקללו אותו וע
או יקלל איש את איש בלשון 

שניהם לא בלתי אך מוסכם בין 
יתעורר המקולל או המדבר אל 
שום ציור הפעולות בנפש מפני 
שהחסר הכלי שעל ידו פועל זו 
ונפעל זה וסוד שזה דבר וזה לא 
כ "זכין דבר מכלימה שדבר וג

מצד המדבר המכוון הרי הוא 
אצל המדבר כאלו לא אמת שום 
דבר ואצל השומע כאלו לא 
שמע כלום והיה הכח הנמצא 

פועל לבטלה במקבל אצל זה ה
כ בו כאלו הוא "גמורה והנה ג
כ מצד המדבר "לבטלה וג

המכוון להשמיע ולכונן את כוח 
השומע המכין בכל הזה דבורו 
לבטלה אחר שלא פעל דבורו 
הפועל אשר אליו כיון במדבר 
כן הענין בעצמו זה הסוד שאנו 
מדברים בו לא תשלם להוציא 
השכל מן הכח אל הפועל עד 

עים שיהיו הדברים נשמ
ונבחנים עד שיושכלו ואחר 
שהדבר כן כל מה כן שתשמע 
בחכמת צרוף האותיות או 
בהפוכם ובגלגולם ובהמרתם 
ובקברתם ובסופם ובתוכם 
ובמשקלם בבחינת כל דבר 
ודבר כגוי שתדע שאין בו לית 
גם בכל מה שאודיעך שתפעל 
אלא כדי להוציא שכלך מכח 
לפועל והנה אתן לך התחלה לך 

ה באשר תעשינו שערי הבינה ב
ומזה החכמה שתדע שבכל עת 
שאתה עושה מה שאומר לך מן 
הצרוף ולבך מתעורר בו שאתה 
מוסיף עליו חשק על חשקך 
וכחך חזק עליו מצד החושק 
ואם מציאות הפועל עודנו נעדר 
ובחשק הזה מוליד בלבך חשק 
שני חזק הראשון ובשלישי חזק 
מן השני עד שיהיה חשקך השני 

בשיעורו כפלים כפול הרי הוא 
מן הראשון והשלישי הורכב עד 
שיהיה בשיעורו הוא שלשת 
כפלים כלומר שוה בשיעורו 
לראשון ולשני והרביעי כפלים 
מהשני ושוה לראשון ולשלישי 
בשיעורו והחמישי שוה 
לשיעורו לראשון לרביעי שהוא 
שיעור השני והשלישי וכן עד 
  תשלים  עשרה  שחקים שסודם 

כ אם יברך או יקלל איש את איש בלשון בלתי "וע. אותו
מוסכם בין שניהם לא יתעורר המקולל או המבורך אל 

מפני שהחסיר הכלי שעל ידו , שום ציור הפעולות בנפש
דיבר וזה לא יבין דבר מכל ועוד שזה . פועל זו ונפעל זה

הרי הוא אצל , כ מצד המדבר המכוון"וג, מה שדבר
ואצל השומע כאילו לא , המדבר כאילו לא אמר שום דבר

והיה הכח הנמצא במקבל אצל זה הפועל . שמע כלום
כ "וג, כ בו כאילו הוא לבטלה"והנה א. לבטלה גמורה

מצד המדבר המכוון להשמיע ולכוון את כוח השומע 
אחר שלא פעל דבורו , ן בכל היה דבורו לבטלההמבי

כן הענין בעצמו זה הסוד . הפועל אשר אליו כיון המדבר
לא יושלם להוציא השכל מן הכח אל , שאנו מדברים בו

. עד שיהיו הדברים נשמעים ונבחנים עד שיושכלו, הפועל
  

כל מה שתשמע בחכמת צרוף האותיות , ואחר שהדבר כן
בהמרתם ובחברתם ובסופם או בהפוכם ובגלגולם ו

כגון שתדע , ובתוכם ובמשקלם בבחינת כל דבר ודבר
גם בכל מה שאודיעך שתפעל אלא כדי , שאין בו לית

והנה אתן לך התחלה לפתוח . להוציא שכלך מכח לפועל
ומזה החכמה שתדע , ך בה שערי הבינה באשר תעשינו"ל

ולבך , שבכל עת שאתה עושה מה שאומר לך מן הצרוף
וכוחך , ר בו שאתה מוסיף עליו חשק על חשקךמתעור

ואם מציאות הפועל עודנו נעדר , חזק עליו מצד החושק
, והחשק הזה מוליד בלבך חשק שני חזק מן הראשון

הרי , ובשלישי חזק מן השני עד שיהיה חשקך השני כפול
והשלישי הורכב עד . הוא בשיעורו כפלים מן הראשון
 כלומר שוה בשיעורו ,שיהיה בשיעורו הוא שלשת כפלים

ושוה לראשון , והרביעי כפלים מהשני. לראשון ולשני
והחמישי שוה לשיעורו לראשון . ולשלישי בשיעורו

  . לרביעי שהוא שיעור השני והשלישי
  

. וכן עד תשלים עשרה שחקים שסודם עשרה חשקים
שאלה . ושבעה חשקים אחריהם, שלשה חשקים ראשונים

כלומר שמהם חויבו , םשלשה שחקים ואלה שבעה שחקי
אז תדע שהגלגל השכלי העשירי שהוא . עשרה גלגלים

ומוציא שכלך מכח , גלגל השכל המצוייר באותיות בפועל
לפועל תמיד כל עוד שלא יחסר החשק מחמרו הנושא 
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חשקים עשרה חשקים שלשה 
ראשונים ושבעה חשקים 
אחריהם שאלה שלשה שחקים 
ואלה שבעה שחקים כלומר 
שמהם חיובו עשרה גלגלים אז 
תדע שהגלגל השכלי העשירי 
שהוא גלגל השכל המצוייר 
באותיות הפועל ומוציא שכלך 
מכח לפועל תמיד כל עביו שלא 
יחסר החשק מחמרו הנושא 
אותו שהוא צורף שוכלת בו וזה 

החשק המופלא הזה היא צורת 
הנזכר ועיין בו מאד ותפלא 

  מנפלאות מאמתו 
  ציור

עיין באלו הצורות הנאצלות 
בדמות החשק וראה סוד הכפל 
וזכור שלמ בשם למשה בסוד 
האפר שסוד ידוע וזחטי מן חציו 

ל והוא נולד מן "שהוא חצי פע
ט מחזור הלבנה וחכו אדם "י

פעמים ' כפול ומן ו' נולד מן ט
ך וזהו סוד "ם מל"ב שעלו כל"י

מים בהם רחמים רבים ותשוב 
ט כפול ותפיל בלבך מחשבת "כ

חכמה כלומר חכמת ספירתו 
ותבין ממנו סוד היותו מעשה 
חושב וצבעו תכלת וארגמן 
ותולעת שני ושש משזר והם 
אבני שעליו סודם יגידנו לך 

ק שהוא מקור בינה והוא "החש
כ הנשימה גם חותם שהנה "ג

א אור עצום אהרן אור החשק הו
והוא זהר כל העולם והוא שם 
המיוחד אשר והשם מיחדו 
בצורת ספר החיים והוא קץ כי 
הנה הוא מנהיג כי צד שהוא 
מצד החכמה כדמות משה הנביא 
וככה ראהו יחזקאל בצורת 

ח ספירי ואם ימחול לך "המ
עונותיך ביום הכפורים ותוכל 

אהבתה של החכמה נדבקה ' לומ
ותה בה ונפשי חשקה במציא

והנה החשק מיין בבטני ומנגן 
בחדרים מיד תדע זה הפועל 
בהיות פעלו עצום בך שאלוהיך 
בקרבך וכדבר חבת על כבוד 
קונך הלא הוא אביך קניך והנה 
סוד פתוחי חותם חמשה קח 
ממנו פתוח נהופך הנשאר 
מסופו עד עשרה ותבין מיד וגם 
סוד פתוח החותם והסוד החשק 
מתהפך בסוד אותיות שהם 

גלה הדעת והם מפתח מ
היסודות ומתח ומפתח הסבות 
כי מפתח נפש גם מפתח הגויות 
וזהו ענין בכלי מרכבה 
מכוחותיו ומת החכמות 
  מהכוחות   והכוחות   מהחכמות 

  . אותו שהוא מצורף וכלול בו
  

וזה היא צורת החשק המופלא הזה הנזכר ועיין בו 
  ,מאד ותפלא מנפלאות מאמתו

  

  
  

וראה סוד , עיין באלו הצורות הנאצלות בדמות החשק
בשם למשה בסוד האפר שסודו ידוע ' הכפל וזכור שנא

ט "ד מן י"והוא נול, ל"מן חציו שהוא חצי פע. י"וזחט
פעמים ' כפול ומן ו' ם נולד מן ט"מחזור הלבנה ושמו אד

.  רביםם בהם רחמים"וזהו סוד מי. ך"ם מל"ב שעלו כל"י
ט כפול ותפיל בלבך מחשבת חכמה כלומר "וחשוב כ

ותבין ממנו סוד היותו מעשה חושב וצבעו . חכמת ספירתו
). 'ח' שמות כח(" תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר"

שהוא ' ק"החש'שעליו סודם יגידנו לך ' אבני השהם'והם 
שהנה אהרן . גם חותם', אב הנשימה'והוא ' מקור בינה'

והוא ', זהר כל העולם'והוא ', אור עצום'הוא ' קהחש'אור 
. 'ספר החיים'בצורת ' השם מיחדו'אשר ' שם המיוחד'

, והוא קץ כי הנה הוא מנהיג כל צד שהוא מצד החכמה
ח "המ'בצורת ' ככה ראהו יחזקאל', 'משה הנביא'כדמות 
ותוכל ', ביום הכפרים'ואם ימחול לך עונותיך . 'ספירי
' חשקה'ונפשי , כמה נדבקה בהשל הח' אהבתה'לומר 

מיד , והנה החשק מיין בבטני ומנגן בחדרים. במציאותה
. תדע זה הפועל בהיות פעלו עצום בך שאלוהיך בקרבך

דברים (" הלא הוא אביך קנך"וכבר חסת על כבוד קונך 
  ).'ו' לב
  

קח ממנו פתוח והפוך , חמשה' פתוחי חותם'והנה סוד 
וגם סוד פתוח . דהנשאר מסופו עד עשרה ותבין מי
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ומזה תדע כי הנשמה המחיה 
כ נשמה הממיתה ממה "ממיתה ג

והסוד תרם הוא כי הזכר מחיה 
והנקבה ממיתה והזכר המחיה 

והנקבה והזכר ממית את הנקבה 
עידי המציאות כולו והנה 
המדות המתהפכות פנים ואחור 
וחכמתי חכמתי וחכמתו חכמתי 
ואם תחכם בחכמתיך תדע תעתי 
וכשתצא בו בדעתו בדעת 
כלומר שתשיגנו בחכמתו 
בדעתו בדעות בחכמות חכמתו 
דעת והנה חכמתו דעתי גם 
דעתו חכמתי אז תדעי דעתי זאת 
 ותבין כונתי בגלגול פתוחי
חותם אשר הוא חתום בגשר 
והוא מורה הצורות במותם 
בשר גם צורתו המורה היא 
מבשרת ודע שום באתי רוצה 
להאריך בזה כל צורכו הייתי 
לחבר עליו ספר מיוחד לבאר 
בו סוד פתוחי חותם אבל פי 
אהלו כי לפי כונתי בזה החבור 
מרכבתי הרכבה ואמנם צריך 
' שתדע כי אמרו שהם ב

ד פתוחי חותם ב וסו"והשמות י
הוא אור השמות שזה כלו היה 
להגיד שהאבנים הם בדמות ועל 

כ האותיות "שמם נקראו ג
אבנים בספר יצירה באומרו 
שתי אבנים בונות שתי בתים 

כ הנה האותיות הם הנשמות "וג
לאבנים והאבנים ממרים נושא 
לנשמות ומפני שהחומר נושא 
את הצורה והוא כלנו בזה 

והיודע הצורה בדמות שקועה 
סודם ידע כי הקבוע שולנו 
והטבוע קל כי השקוע כולנו גם 
הטבע כולנו ממית חותם מפתוח 
כי האבנים שהיו אבני שהם היו 
מפותחות פתוחי חותם איש על 
שמו כי כך הם על שמות בני 
ישראל והם אבני זכרון והנה 
החשק רבות כפול שנאמר רבוע 
היה כפול זרת ארכו וזרת רחבו 

פול יחד יורו על והנה רבוע כ
ת וסודו "ת כחי"סוד חצי האו

ארכו רחבו תחלה והוא סוד 
ת וכן ארכו ורחבו "ת הלח"הלח

ת המדרש בדמות "השוו הלחו
שם עגול זרת וזרת סודם התרה 
הקשרה כלומר אם ארכו יותר 
על רחבו יקשור ואם רחבו יתר 
ארכו יקשור כי יתכן להיות 
זולת זה כי הוא חשן משפט 

תדעהו כי הוא שמו צרפהו ו
מונה על שמים וארץ והוא 
מבריח מן הקצה אל הקצה מן 

  ועיין  ותכירהו והנה '  אל  ר'  ר

בסוד אותיות שהם מגלה ' החשק מתהפך'והסוד , החותם
ח ומפתח הסבות כי "ומת. הדעת והם מפתח היסודות

וזהו עניין בכל מרכבה . 'מפתח הגויות'גם ' מפתח נפש'
ומזה . והחכמות מהכוחות והכוחות מהחכמות, מכוחותיו
', נשמה הממיתה מחיה'כ "ג' נשמה המחיה ממיתה'תדע כי 

והזכר . 'הזכר מחיה והנקבה ממיתה'הסוד בהם הוא כי ו
ת "ר עדי המציאו"ה והזכ"והנקב, המחיה ממית את הנקבה

  . כולו
  

' וחכמתו חכמתי'והנה המדות המתהפכות פנים ואחור 
' תדע דעתי' 'תחכם בחכמתך'ואם ', וחכמתי חכמתו'

בחכמתו 'כלומר שתשיגנו ', בדעתו בדעת'וכשתצא בו 
חכמתו 'הנה ', חכמתו דעתי' 'בחכמותבדעות ' 'בדעתו
זאת ותבין כונתי ' תדע דעתי'אז ', דעתו חכמתי'גם ' דעתי

והוא מורה , אשר הוא חתום בבשר' פתוחי חותם'בגלגול 
  .'היא מבשרת' 'צורתו המורה'גם ', בחותם בשר'הצורות 

  
ודע שאם הייתי רוצה להאריך בזה כל צורכו הייתי מחבר 

אבל פי אהלו . בו סוד פתוחי חותםעליו ספר מיוחד לבאר 
ואמנם צריך . כי לפי כונתי בזה החבור מרכבתי הרכבה

פתוחי 'וסודו , ב"והשמות י' שתדע כי אמרו שהם ב
שזה כולו היה להגיד . 'אור השמות'אבל הוא ', חותם

כ האותיות "שהאבנים הם בדמות ועל שמם נקראו ג
שתי באומרו שתי אבנים בונות . בספר יצירה, אבנים
כ הנה האותיות הם הנשמות לאבנים והאבנים "וג, בתים

ומפני שהחומר נושא את הצורה . ממרים נושא לנשמות
והיודע סודם ידע , והוא כולל בזה הצורה בדמות שקועה

כי השקוע כולל וגם הטבע , כי הקבוע שלם והטבוע קל
כי האבנים שהיו אבני שהם היו , כולל וממית חותם מפתח

כי כך הם על שמות , י חותם איש על שמומפותחות פתוח
  .והם אבני זכרון, בני ישראל

  
רבוע יהיה כפול זרת "והנה החשק רבוע כפול שנאמר 

 והנה רבוע כפול יחד יורו ).'טז' שמות כח(" ארכו וזרת רחבו
והוא , וסודו ארכו רחבו תחלה, ת"ת כחי"על סוד חצי האו

' ת"הלחו'השוו ' ארכו ורחבו'וכן . ת"ת הלח"סוד הלח
התרה 'סודם ' זרת וזרת'. 'שם עגול'בדמות ' המקדש'
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י זכרון שמו ונודע "סוד אבנ
מצויר מצויר ומצירו דעם 

ץ "וצריך אתה לדעת סוד ק
שהוא פנימי עולם מעלים כחו 
מכניע זולתו מבקש למצוא יום 

ם "יום נקם כאומרו כי יום נק
ה "י בא" גאולי ושנת"בלב

וכל קצה נקמה הם ' מ' בשנת א
והנה כולל כמה כללים ' קצה ה

פעמים כמה נקמה ואם ' ג
ל "שלשה שמות וכולם כפ

ם שתתעורר אל הגלולים "בה
שתחשוב שכונתי בך ללבל 
דעתך עד שלא תבין דבר מרוב 
הצרופים אבל תדע בדמות 
שכונתי היא הפך ממחשבתך 
אבל מפני שתתחדש לך שום 

מן הענינים אשר הם ידיעה 
עמוקים על כן כתבתי מה 
שראיתיו ראוי לכתבו וחשבתיו 
למועיל בחכמה הזאת המורה 
סוד תחת אשר החבור מעורר 
הנפש אל דבקותו ועל זאת אתה 
צריך להשתדל מצד בעיין 
השכלי כי הכח יתכן שמה שמר 
אהלך לבטלה מפני גלגלתו 
מחשבתך הגלגול הצריך לו הוא 

יו סוד השרש והעיקר ותחת
נורא מאד והמות על זה הוא זה 
דע כי פעמים רבות תמיד 
שיכתוב אדם דבר אחד 

והצירוף ההוא הוא , ף"מצור
נודע ומבואר מאד למי שכלו 
וצרפו לך וכונתו לבחון כח 
השגת מחשבתך בו אם היא זכה 
וברה שיעור השתדלות ודעתך 
בחכמה ונתן לך נתיבות 
שתשיגנו מהם וכל זה כדי לחדד 

והדבורים שיכתוב לך שכלך 
יתכן שיהיו רבים או דבר אחד 
או שנים ויתן לך רמזות עד 
שיפתח לבך ויכינהו לקבל 
המושכל והצרוף ההוא יהיה 
בדמות זה שאצרף לך אני 
להורות לך דרכי על דרך משל 

א והנה "ש ודה"ההוא זה תגר
אלו הם שני דברים מצורפים 

ט והוא "ומספרם המוכרח תתקכ
 ככותבו ידוע אצל הכתוב

תיבות שאין בכל ' ה כ"מצורף ו
התורה כמותן והם בספר 
בראשית שהוא ראשון חומשי 
תורה והתיבה הראשונה בת 
שלוש אותיות וחרבתה דבקה 
אל חזק ואמיץ וחשוקיהם כסף 
וזה שאם תדע הראשונה שהיא 
הקטנה ותדע השנית שהיא 
הגדולה מפני רוב הדבקות 
  שביניהם וצירופם ונראה שבזה 

ואם , כלומר אם ארכו יותר על רחבו יקשור', הקשרה
כי יתכן להיות זולת זה כי הוא . רחבו יתר ארכו יקשור

כי הוא ממונה על שמים . חשן משפט שמו צרפהו ותדעהו
מן ', )'כח' שמות כו( 'מן הקצה אל הקצה'מבריח והוא , וארץ

ונודע ' אבני זכרון שמו'והנה סוד . ועיין ותכירהו'  אל רר
  .ודעם' מצויר ומציר'

  
' מעלים'עולם ', פנימי'שהוא ' ץ"ק'וצריך אתה לדעת סוד 

כי ", כאומרו. 'נקם'זולתו מבקש למצוא יום ' מכניע'כחו 
 ,)'ד' ישעיה סג(" ה" באי"י ושנת גאול"ם בלב"יום נק
והנה כולל . ' קצה הה הם"ה נקמ"וכל קצ' מ' בשנת א

והם שלש השמות ', ה"נקמ, 'ה"פעמים כמ' ג' כמה כללים'
וכשתתעורר אל הגלגולים אל תחשוב . ם"ל בה"וכולם כפ

שכונתי כך לבלבל דעתך עד שלא תבין דבר מרוב 
, אבל תדע באמת שכונתי היא הפך ממחשבתך. הצרופים

אבל מפני שתתחדש לך שום ידיעה מן הענינים אשר הם 
על כן כתבתי מה שראיתיו ראוי לכתבו וחשבתיו , יםעמוק

המורה סוד אחת אשר החבור , למועיל בחכמה הזאת
ועל זאת אתה צריך להשתדל . מעורר הנפש אל דבקותו

כי הנה יתכן שמה שמראה לך לבטלה , מאד בעיון השכלי
הוא השרש , מפני שגלגלתו מחשבתך הגלגול הצריך לו

  .  והמופת על זה הוא זה.והעיקר ותחתיו סוד נורא מאד
  

דע כי פעמים רבות תמיד שיכתוב אדם דבר אחד 
והצירוף ההוא הוא נודע ומבואר מאד למי , ף"מצור

אם היא , וכונתו לבחון כח השגת מחשבתך בו. שצרפו לך
ונתן לך . זכה וברה שיעור השתדלות דעתך בחכמה

. וכל זה כדי לחדד שכלך. נתיבות שתשיגנו מהם
תוב לך יתכן שיהיו רבים או דבר אחד או והדבורים שיכ

ויתן לך רמזות עד שיפתח לבך ויכינהו לקבל . שנים
והצרוף ההוא יהיה בדמות זה שאצרף לך אני . המושכל

. י"ש ודהא"תגר: להורות לך דרכי על דרך משל והוא זה
והנה אלו הם שני דברים מצורפים ומספרם המוכרח 

' ה ב"ו מצורף ווהוא ידוע אצל הכתוב ככותב, ט"תתקכ
והם בספר בראשית . תיבות שאין בכל התורה כמותן

והתיבה הראשונה בת שלוש . שהוא ראשון חומשי תורה
וחברתה דבקה אליה דיבוק חזק ואמיץ , אותיות
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 הקטנה שהראיתיך תוכל הדרך
להבין דרכים רבים אחרים כי 
זה הדרך האלוהית המקובלת 
ענינה הוא תמה לשפע השכל 
בעצמו אשר ממנו נשפעה שאין 
ספק כל אצל משכיל דבר ממנו 
שהשפע זעם שיקבלנו המקבל 
דישיג ממנו צורת חכמה כללית 
בלא זמן שכל חכמות גדולות 
עצומות ורמות שאם היה עומד 

מ לא "נתים ימים עדעליהם ש
היה יכול למצאם והוא ימצאם 
ויקבלם בהגיע בממריה כהרף 
עין השפע ומרוב שמחתו בו 
יוסיף לו השכל תענוג מצורף 

ר חכמה ומחובר עם "עם חמ
בינה ומשותף עם דעת עד 
שיראה למשכיל המקבל ששובו 
הבלי עולם והפרדו מהשכל הוא 
דמות אצלו ושתופו עמו הוא 

השגתו גבול פ שיש ל"חיים אע
ולא יעברנהו כי הוא הכרחי 
בדמות טבעיי וגם השחוק יותר 
מדאי יתחייב שתפיר נפשו 
מגופו בטבע או יקרה לו מקרה 
ופגע הקורה למי שלא ששמח 
פתאות יותר מכדי יכלת הטבע 
לבו או דאג כי שתי המדות 
הללו כשאר מדות הנפש 
עוברות בגבול ונטרד בעליהן 
ת גם נחסרות ומתהפכות כדמו

הפוך השחוק המביא לידי בריה 
כשירבה מציאותו וכן הפכי 

ל כל "הדמות כלן וכבר אמרו ז
הבועל ארמית קנאין פוגעין בו 
וסודו תמורה כוללת כל 
הלשונות וכן נאמר ויקחו לי 
תרומה כמו שביאר תמורה 
ומתרה ומוזהרת לאדם להיות 
ולקחת לשם השם מפני שלא 
יהיו רשאין המה נוהגין לפגוע 

ת עינים "הוא סודה מאירכי 
ת ונסתרה מתירה "והיא ארמאי

ל אשר "כלומר גוף ראשון ור
גופה ראשון והנה אצל תרומה 
תרי ממאה וגלו הסוד שהוא 
מצורף מהארמית וכבר דמותו 

התיבות המצורפות שהם ' בכ
ד "א לע"ב' ג'ר'ו'ג'בסוד א

א ואחר זה תעיין "לעבד
  :במדרגת המערכות האלה

  '   לא "כ   כ"י    א"א
  ט"ב  כ"ט  כ"ט  יבי"ב
  ח"ג   כ"ח  כ"ח  יגי"ג
  ז"ד   כ"ז  כ"ו   ידי"ד
  ו"ה   כ"ו  כ"ו  יהי"ה

הנה אלה שלשה מערכות של 
' סוד הספירות מתגלגלות מן ט

א ועל "אל י' אל י' ומן י' אל ט

, וזה שאם תדע הראשונה שהיא הקטנה. וחשוקיהם כסף
מפני רוב הדבקות שביניהם , ותדע השנית שהיא הגדולה

בזה הדרך הקטנה שהראיתיך תוכל ונראה ש. וצירופם
כי זה הדרך האלוהית . להבין דרכים רבים אחרים

המקובלת עניינה הוא דומה לשפע השכל בעצמו אשר 
, שאין כל ספק אצל המשכיל דבר ממנו. ממנו נשפעה

שהשפע פעם שיקבלנו המקבל וישיג ממנו צורת חכמה 
, שכל החכמות גדולות עצומות ורמות. כללית בלא זמן

 היה עומד עליהם שנתים ימים על דרך משל לא היה שאם
והוא ימצאם ויקבלם ברגע כממריה כהרף . יכול למצאם
ומרוב שמחתו בו יוסיף לו השכל תענוג , עין השפע

ומשותף עם , ומחובר עם בינה, ר חכמה"מצורף עם חמ
, עד שיראה למשכיל המקבל ששובו הבלי עולם. דעת

. תופו עמו הוא חייםוהפרדו מהשכל הוא המות אצלו וש
כי הוא הכרחי , פ שיש להשגתו גבול ולא יעברנהו"אע

וגם השחוק יותר מדאי יתחייב שתסיר . בדמות טבעיי
או יקרה לו מקרה ופגע הקורה למי , נפשו מגופו בטבע

כי שתי , ששמח פתאום יותר מכדי יכלת טבע לבו או דאג
המדות הללו כשאר מדות הנפש עוברות בגבול ונטרד 

גם נחסרות ומתהפכות כדמות הפוך השחוק , ליהןבע
וכן הפכי המדות , המביא לידי בכיה כשירבה מציאותו

  . כולן
  

ז "ע(קנאין פוגעין בו ' ארמית'ל כל הבועל "וכבר אמרו ז

ויקחו "וכן נאמר . כוללת כל הלשונות' תמורה' וסודו ,:)לו
 כמו שביאר תמורה ומתרה ,)'ב' שמות כה( "ה"לי תרומ

מפני שלא יהיו . רת לאדם להיות נלקחת לשם השםומוזה
ת עינים "כי היא סודה מאיר, רשאין המה נוהגין לפגוע

ל "ור, כלומר גוף ראשון, ת ונסתרה מתירה"והיא ארמאי
וגילו ' תרי ממאה'והנה אצל תרומה . אשר גופה ראשון

התיבות ' וכבר דמוהו בכ. 'מהארמית'הסוד שהוא מצורף 
  . א"ד לעבד"א לע"כ' ג'ר'ו'ג'אהמצורפות שהם בסוד 

  
  
  
  

  :ואחר זה תעיין במדרגת המערכות האלה



  ספר        החשק

  

פג

פג

בדמות ' זה תהיה ספירות י
מכריע בנתים וזהו מה שנאמר 

י עשר ולא תשע עשר ולא "בס
ה שענינו עשרה ולא אחת עשר

תשעה שהוא מורה על 
א "ולא י' התגלגלות כח סוון י

שהוא מורה על השארות 
התוספות מתגלגל והוא מזכה 
ואם הוא שמאלו והראשון הוא 
מחייב ואם הוא ימיני אבל מורה 
על ההשואה ועל שימת שלום 

א "שחסר אלף מן  יבין י' בין ט
אל ' ובהשיב הי' שנוסף בו על י

ף שלקח ממנו "צורת אל' ט
' לספירת י' לחסרו ישובו עם ט

יודין ' ספירות מן ג' ויהיו אז ג
י יובן סודם ויורו "האלה י

ה אחד עד "שלשתם על יהו
שיהיה סוד כחו מתגלה ממנו 
באמתתו בסוד הכפל בדמות 

ב "מן א' א וג"מן א' מציאות ב
מן ' ב וה"ג או מן ב"מן א' וד
ה או "מן א' ג וו"ד או מן ב"א

ו או "מן א' ג וז"כ או מן ג"מן ב
ז "מן א' ד וח"ה או מן ג"מן ב

ד "ה או מן ד"ו או מן ג"או מן ב
ו "ז או מן ג"ח או מן ב"מן א' וט

ו או מן "מן אי' ה וי"או מן ד
ו או מן "ז או מן ד"ח או מן ג"ב

ה הנה "אל ה' ה ובהחלק י"הא ה
נחלקה האות המורה על 
התכלית ועל הראשית לשני 

לתי מכריע חלקים שוים ב
  ביניהם 

 עד כאן מה שיש בכתב היד

 לכא יאכ אי
כט כביביטבט
כח כגיגיחגח
 כז כד ידיז דז
 כוכה יהיו הו

  
הנה אלו שלש המערכות של סוד הספירות מתגלגלות מן 

בדמות ' ועל זה תהיה ספירת י', אל י' ומן י' אל ט' ט
 מה שנאמר בספר יצירה עשר ולא וזהו.  בנתיםמכריע

שעניינו עשרה ולא תשעה . תשע עשר ולא אחת עשרה
שהוא . א"ולא י' שהוא מורה על התגלגלות כח סוון י

מורה על השארות התוספות מתגלגל והוא מזכה ואם הוא 
אבל מורה , והראשון הוא מחייב ואם הוא ימיני. שמאלו

 מן יכין שחסר אלף' על ההשואה ועל שימת שלום בין ט
ף שלקח "צורת אל' אל ט' ובהשיב הי' א שנוסף בו על י"י

ספירות ' ויהיו אז ג' לספירת י' ממנו לחסרו ישובו עם ט
ה "יובן סודם ויורו שלשתם על יהו, י"יודין האלה יי' מן ג

אחד עד שיהיה סוד כחו מתגלה ממנו באמתתו בסוד 
ג "מן א' וד, ב"מן א' וג, א"מן א' ב, הכפל בדמות מציאות

ד "ה או מן ב"מן א' וו, ג"ד או מן ב"מן א' וה, ב"או מן ב
ז או "מן א' וח, ד"ה או מן ג"ו או מן ב"מן א' וז, ג"או מן ג
ז או מן "ח או מן ב"מן א' וט, ד"ה או מן ד"ו או מן ג"מן ב

ו "ז או מן ד"ח או מן ג"ט או מן ב"מן א' וי, ה"ו או מן ד"ג
 הנה נחלקה האות המורה ה"אל ה' ובהחלק י. ה"או מן ה

על התכלית ועל הראשית לשני חלקים שוים בלתי מכריע 
 .ביניהם

  
  

 .השם יזכנו שיתגלה החסר מן הספר במהרה אמן
 



 מפתח   הרעיון

 א

  ספר מפתח הרעיון
  
  

  יום ליוצר כל  בדת שעשועה  ל פה וכל לשון בשירים שבחוכ

  ודים   לפי   משה   ויהושעמ בוש לבוש מלכות ובשמות בטחול

  וחות  אמונתכם  בכל  שבועכ כן לבד  נתן  שמו בו  צחצחול

  ר ממאור  שמשו  בלב צנוענ  נו מפורש אז בספרי זה קחוה

  בועורו היות שופעים כמי מה  ברי אמת כל פה ולשון פצחוד

  מרי   אנוש   כזב    ובצדועא  ם יה ברכה שם ובלתם נדחוב

  ו   מפתח   רעיון  וזה  ידועב  ברחמיו   עיני בזכרו  נפקחוו

  יצרי בני זרע ביה זרועו  וח אלהים הוא ומפניו טפחור

  ות יוד חתומה בם בשם קבועא  אות אמת שם יד ימינו טפחול

  ה שמו טבוע"א ז"כן בהל  רץ ושמים בכחו נחתחוא

  שרת שמו לעולמי עד אמר מדועע  נין תמיד הוא ויודעיו שמחוב

  רחי יבול מנהו והוא נטועפ  אשי הויה בו צמחים צמחור

  ודעי זמן שיר בו כעת רגועי  וה שמו היה ויהיה פצחוה

  ות נביאי אור בלי זעזועא  צחו יסודם הוא למען שנחומ

  וד רבועקוה לכל גוים בסת  ו בעלי שכל לכל עם שלחוב

  יסוב ראש כל מאמין תקוענ  רו ואורו לבב נביאים פתחונ
  
  
   



 מפתח   הרעיון

ב 

  מאו לשם עליון מאד  רעועצ  עיון     לבבי     ועצתי     טרחור

  ו צץ דמות קשת בעין צבועב מש     וירח     בעיניו     זרחוש

  ניס  בני  דעת  ברוב  נענועה  מים  ברחואד    יקר  אורו   חכמ

  יש  לעפרו  שב  בגוף  נגועא  בלי      תמונה    מאמתו    נסהוו

  יודו לצור יוצרם  בלי תעתועו  שרי בני שם שם אמת לא שכחוא

  וספי כלל דבור כרת שעשועא  שם   בכל   מלה   בפעל  שבחול
  

  "שמואל' כלל הדבור לאברהם בן ר"ראשי תיבות הטור הראשון (
  )אמן ואמן") (א"המכנה אבו אל עפיה תנצבה או"השני ראשי התיבות בטור 

  
  קראי מעלה שביעית סגולהב  אד  תענה  לבבי המציעהמ

  צירוף שם ומלה גם פעולהב  די נראית צרופה בבריאהע
  
  

 יהוה ).'יג' תהלים קלה(יהוה שמך לעולם יהוה זכרך לדר ודר 
חו  ישמ).'יט' תהלים קג(בשמים הכין כסאו ומלכותו בכל משלה 

  ).'טז' ה א"ד(השמים ותגל הארץ ויאמרו בגוים יהוה מלך 
  

  בראתי אור מאור עליון  שמח לבי שמחת  עולם

  לעלות אל מעלות חזיון בשם  מצא שכלי  סלם

  בו   בבחינה    ובנסיון  וכלל כל הדיבור נשלם

  מפתח הרעיוןושמו     מכל חכמי מחקר נעלם

  
, וראדרכי השם הנכבד והנ
ללכת , הוריני הוראה גמורה

מאשר יקרו בעיני



 מפתח   הרעיון

ג 

אשר , בטעמי התורה ובסודות החכמה היקרה, בדרך ישרה
, כאשר העיד עליה בעל ספר יצירה, ממנה כל מלכות ושררה
וקשרתים , חתמתים על לוח לבי במהרה. במופת ובראיה ברורה

, ולאזני קול הברה, והיו לי לכבוד ולתפארה, על ראשי כעטרה
על . ולשוני כחץ למטרה, ר שפתי כצורהולחומ, ולעיני כמטרה

, המשכחת מהלב כל חכמה, כי העירוני רעיוני משנת התרדמה
ואש תכלה בדרכי השם וידיעת . והמונעת מהנפש כל מזימה

כאשר באה , וארא כי עדיו יגיע תכלית כל נסיון, סודו העליון
, ובו לכל נפש משכלת תענוג חזיון, ממנו כל חכמת הגיון

ואתנה . שערי ציון' כי אוהב יי, ם במפתח הרעיוןושעריו פתוחי
ברוב עיון השכל , את לבי לדרוש ולתור בחכמה העליונה

, בכוחות הדעת והתבונה, כפי קצרת יד נפשי המאמינה, ובינה
וארא כי קצרה מאד , הפועלים בכל הנבראים תחת גלגל הלבנה

כקצור . מהשיג אמיתת הדעת העליונה, דעת האדם התחתונה
אף כי , אשר בעפר יסודם, לראות נפש האדם, בשר ודםעיני 

אשר השם מכל , ומגלי סודם, קצר כוחם לראות משפיעי הודם
אכן לעזוב גם כן הכל מפני כי לא יתכן שאם אין . חמר הפרידם

האדם יכול לאכול עשרה ככרי לחם במאכל אחד אולי יוכל 
לאכול ואין ראוי לו לומר שאיני יכול . לאכל שנים יחד או אחד

אחר שנודע שבחלק ההוא . הכל לא אוכל אפילו חלק מהכל
בלתי שלמות , ואם יעזבנו מיד ימות, הקטן יחיה ולא ימות

, כן החכמה מה שנחיה בה נחקרנה. ולא בתמימות, בפתיות
וזאת . ולבעליה נעזבנה, ונקבל תענוג ממנה וזולתה נרחקנה

החיות הייתה הסבה הראשונה אשר הניעתני לחבר הספר הזה ל
, ועל זה קראתי שמו מפתח הרעיון. בו נפשות דורשי החכמה



 מפתח   הרעיון

ד 

וכללתי בו כלל הדבור גם קצת . שבו יפתחו הרעיונים האטומים
עניינים מענייני ספר יצירה הנצרכים לעניינים שאני מדבר 

  .בהם ובכללם גם כן עניינים אחרים מעולים
  

  ומהנה אחל לומר
  )'כא' דניאל ב( " בינהיהב חכמתא לחכימין ומנדעא לידעי"השם 

  
אשר רוח אלהים בו מחוייב מצד התורה 
התמימה ומצד שפע אמיתת החכמה 
, לחקור ולדרוש איזה דבר הוא המביאו לידי הנאת זיו השכינה

. ואיזה דבר הוא המונעו מזה, ולחיות עדי עד לחיי העולם הבא
ו וראוי לו גם כן להשתכל ולעיין בעצמו באיזה כח מכוחותי

ובמצאו המשיג אז יוכל . ובאיזה רוח מרוחותיו יכול להשיג זה
וידוע שבמשיג ההוא בעצמו אשר חקר . להשיג בו את המושג

וכאשר השיג מי הוא . בו השיג מי הוא המשיג, סודו ומצאו
עם המושג לו , המשיג בהשגת שכלו אז נשלמה הצלחת השגתו

ות כרוב לבד כשיקרא למשיג או למושג שם מהשמ, לפי הדבור
האדם שקוראים שם לדבר מהדברים הנמצאים בדמיונם ולא 

כי . במציאות ואינם יודעים לפרש עניין השם ההוא על מה נופל
ולא ימצאו שתי דעות , אין זה העניין המבוקש מאמיתת החכמה

שיש מי שאומר . שוות באמיתת הגדת בעל השם ההוא בשם שד
 עד שמשתנה ממה ,ובעל רצון בצורת כך, שהוא בעל יכולת כך

, לפעמים מצטייר בצורת איש ממש, שהוא אל מה שהוא רוצה
פעמים מדלג מסוף העולם ועד , פעמים בצורת איש פורח באויר

כל משכיל
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ה 

פעמים בצורת אשה , פעמים בצורת אשה ממש, סופו ברגע קטן
, פעמים בצורת זבוב קטן, פעמים בצורת רוח חי, פורחת באויר

א באלה הצורות הדמיוניים וכיוצ. פעמים בצורת אש חי שורף
שאין להם קץ , אצל חסרון העם שחושבים בהם שהם אמת

וזה אצלם תכלית מעלת מציאות השדים ורב יכולתם . ותכלית
  .בהיותם משתנים מעניין לעניין מעת לעת כרצונם

  
אך המשכיל האמיתי יודע באמת ובמופת ואות שכל שנוי לכל 

ואם הוא מעלה . משתנה הוא חסרון בבחינת אמיתת המציאות
, אצל התחתונים בקצת עניינים כלומר שינוי מפחיתות למעלה

אמנם באמת . אין זה כי אם מחסרון החמר ההוה הנפסד בפרטיו
עד כי לא ימצא , השינוי אצלם פחיתות, העניינים העליונים

שכל תנועה שינוי וכל שינוי . שינוי בשכלים הנפרדים כלל
וכאשר . ואין אצלם דבר מזה, חסרון ויציאה מן הכח אל הפעל

אמרנו בשם שד כך נאמר במי שמזכיר בפיו שם אלוה או שם 
מלאך או שם שכל פועל או דעת או בינה או חכמה או מחשבה 

בלא ציור שכליי והדומה , או רצון או כיוצא באלה השמות
. שאינם מספיקים הדברים בקריאת שמותיהם למשכיל, להם

 ההשגות האמיתיות ואינו אבל המשכיל אשר הוא הרודף אחר
נח עד שמשיג מהם מה שאפשר לו להשיג עת אחר עת ברוב 

, פעמים בשאילת חכמים, פעמים בספרי חכמה, חקירותיו
הנה הוא מחוייב מכל צד לחקור על כל , פעמים בציור עצמו

כי יש שם שעניינו להודיע . שם ושם מה עניינו או מה הוראתו
ויש שם שהוראתו על , יחיוב מציאות דבר עצמיי או מקרי

ויש שם שהוראתו על פעולה באה מן , שלימות העצם הנמצא
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. ויש שעניינו שלילת עצם או שלילת מקרה, העצם או מכוחותיו
והרוצה לעלות אל מדרגת ההשגה העליונה מחוייב בשכלו 

מה תועלתו , לחקור ולדעת איזה דבר אפשר למשיג שישיגנו
ואם יחקרנו . שגת החוקרואיזה דבר נמנע מה, בהשגתו אותו

ואיזה דבר מחוייב המשיג לחקור השגתו , מה נזקו בחקירתו
ובהשיגו אמיתת דבר זה ראוי לו . חיוב תוריי וחיוב טבעיי

שימשיך תמיד אחר המחוייב ויברח מהנמנע ויחקור האפשר עד 
ובעשותו כך יצליח בכל השגותיו . שישיבהו מחוייב אם יוכל

לה אל העליונים ויתדמה להם וידבק אלהיו עמו ויע' ויהיה יי
  . בהם באמת

  
ולפי זה העניין אורה לך דרך בו תבדיל בין המחוייב והאפשר 

והוא שתדע בלי ספק שאין מציאותך . והנמנע בהשגות הנזכרות
וכן תדע שאין חיי . אבל מזונך בעבור מציאותך, בעבור מזונך

אות ואין מצי. אבל עשרך מפני חיי גופך, גופך מפני עשרך
אך מציאות , נפשך עמך כדי להיותה שפחה או כלי לגוייתך

וכן אין מציאות נפשך . גוייתך להיותה שפחה וכלי לנפשך
והוא עניין עבודת , אבל מציאותה בעבור זולתה, בעבור עצמה
ואם כן כל מה שנפשך משגת ועובדת את קונה . השם מאהבה

רכים ואלה שלשה ד. יותר בשלמות היא יותר שלימה מזולתה
והדרך השני , הדרך האחד מחוייב אצלה. בהשגת עבודתה

  . והדרך השלישי נמנע, אפשר
  

היא החקירה ,  אצל הנפש בהשגת עבודת יוצרה באמתהמחוייב
ושתדע . בידיעת השם יתעלה ובידיעת תאריו המחוייבים לו
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ואם הם נוספים על , הנפש אם תאריו הם עצמיים לו או מקריים
חסרון ' אם זה אצלו ית, אם הם נוספים לוו, עצמו או הם עצמו

ואם הם חסרון ידוע שלא יתואר בהם כדי שישלמוהו . או מעלה
או אם אינם לא זה ולא זה אך , כי לא ישלימוהו עניין זולתו

תארוהו בעלי הדיבור בם על הדרך דברה תורה כלשון בני 
הוא מאמר , כמו שפירש איש האלהים בספר מורה צדק. אדם

אל מה שיצוייר , על עניין הישרת השכלים" וכיםמורה הנב"
, או עם עצמו ותאריו, בתחילת מחשבה אצלנו לשלמות ומעלה

כי כל תאר מורה . אחר ואין לו עצם מורכב מתארים מקריים
על מקרה אצלנו וזה מחויב הנפש הוא שרש כל חיוב נפשי 

כי תחילה . וקודם במעלה לכל חיוב השגה ומאוחר בטבע ובזמן
ושיעשם , אדם שיחקור ענייני מצוותיו לפי קוצר שכלוצריך 

ל "ר, באבריו עד שיתחזקו אצלו וישובו אצלו קרובים לטבע
כך , כמו שאין טבעו של אדם שיעבוד בלתי מזון פעמיים ביום

צריך לו שיחזק אמונת עבודת השם אל לבו בקריאת היחוד 
ח ולא ישכ. ל להיותו קורא קריאת שמע"ר, בפיו פעמיים ביום

וכן כל מצוה . זה מלבו כמו שאינו שוכח מזונו פעמיים ביום
מה שצריך לקיימו , ומצוה צריך שיחזקנה בעצמו חזוק טבעי

ומה שצריך לחזקו באמונת לבו , ולחזקו באברים יחזקהו בם
עד שישלים , ומה שצריך לחזקו בדבור יחזקהו בו, יחזקהו בה

ו שלימות בו עניין כל עבודה ועבודה בפיו ובלבו ובמעשה
למודיי והרגליי מקובל קרוב לשאר ענייניו הטבעיים ההכרחיים 

ואחר זה הוא מחוייב לחקור מהות כל מצוה ומצוה . והמועילים
ואם , ואצל המצוה מה היא תכלית המצוה בעצמה, אצל המצוה

ואם לא כיוון בה כי אם לרצונו , המצוה כיוון בה אל התכלית
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ואחר זה צריך לחקור בחיוב . ה"לבד כמו שנפרש זה לפנים בע
, ומה השמות אשר יקרא בהם. 'גמור עניין מציאות פעלותיו ית
. ואיזה יאמר עליו בשתוף לבד, ואיזה דבור יותר מוחלט עליו

ומה מורה כל שם ושם משמותיו הנכבדים הנמצאים בספרים 
כל אלה העניינים הם שרשים . והקבלה פה אל פה, הנבואיים

והשכל מחוייב , שישתדל לדעת אותםשהאדם מחוייב עליהם 
  .להודיעם לחוקר באמת בהשתדלו בידיעתם בכל כוחו

  
הוא מה שהוא ,  אצל הנפש בהשגת עבודת השםוהאפשר

והוא זה העניין כולו שזכרנו , אפשר אצלה בכח השגתה
והנה הנפש תחזק עניין אחד וישאר אצלה עניין שני . בחיובים

וכן כולם אחד אחד . וולא תשיגנו מפני השתדלותה בחקירת
ובעת השתדלותה יהיה אפשר , בעת השגתה יהיה הדבר מחויב

ובשובה . כלומר יהיה בכח קרוב או רחוק, אצלה להשיגו
כל עת היותו בכח , כל זה יקרא אפשר. להשתכל ישוב בפועל
 אצל הנפש הוא מה שאין בטבעה והנמנע. קרוב או כח רחוק

. 'גת מהות הבורא יתלהשיגו כלל בשום דרך מן הדרכים בהש
ובהשגת תכלית אחרונה . שזה נמנע בטבע מכל נברא

ובהשגת מספר פרטי מיני בעלי חיים ואפילו כלליו , לפעולותיו
והשגת תכלית זמן או תכלית מספר או תכלית , וכללי הצמחים
והשגת דעות בני , ל גובהו או אורכו או רוחבו"ר, רוחק העולם

עניינים והדומים להם הם כל אלה ה. אדם בפרטי ענייניהם
והמשתדל להשיג דבר . דברים נמנעים מהשגת הנפש בטבע

מהם ומן הדומים להם הוא אצלי כמי שמשתדל להשיג שכלו 
אבל , וחידוש העולם וגם קדמותו אצלי מרכבת, בדמיונו
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הנה כבר בארתי לך המחוייב והאפשר . מסתפקת לנו בו הקבלה
  . והנמנע בהשגת הנפש על דרך הקבלה

  
לא יגמול הנפש כי אם על דרך אחת לבד ' ואודיעך שהשם ית

גם לא . והיא האפשרית לבד, משלושת הדרכים הנזכרים
ם גמול ולא ֵשל שאין "ר, יענישנה כי אם על זו הדרך בעצמה

וזה כי הדרך המחוייבת היא . ם לעונש נופל על שני דרכיםֵש
,  ספקוהדרך הנמנעת היא העונש לה בלא, הגמול האמיתי לנפש

והדרך האמצעית שהיא האפשרית היא שיאמר עליה אפשרות 
] נגמלה) [נגלו לה(אם השיגה , וכן אפשרות גמול ועונש, השגה

. ואם נמנעה מהשיג הנה נענשה בדרך הנמנעת, בדרך המחוייבת
, והגמול תענוג וחיים וקבלת הנאה מזיו השכינה והעונש הפכם

 האלה על צד הקבלה הדרכים' ואחר שבארתי לך ג. והבן כל זה
דע כי חכמי המחקר . אודיעם לך עוד על צד החכמה הנחקרת
ב חלקים ונותנים לכל "מחלקים שלשת הדרכים הנזכרים לי
כאשר גזרה החכמה לפי , חלק ארבעה ומשתפים אליו הין ולאו

וצריכים אל האותיות ומלות נוספות . עניין החלוקה ההכרחית
ם אותם עם חבור מלת וראיתי משימי. לקשר בם העניינים

  .מציאות
  

  בעניין המחוייב אמרו
  שימצא  מחוייב  מציאות דבר
  שלא ימצא  מחוייב  ומציאות דבר
  שימצא  לא מחוייב  ומציאות דבר
  שלא ימצא  לא מחוייב  ומציאות דבר
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  בעניין האפשר אמרו
  

  שימצא  אפשר  מציאות דבר
  שלא ימצא  אפשר  ומציאות דבר
  שימצא  לא אפשר  ברומציאות ד

  שלא ימצא  לא אפשר  ומציאות דבר
  

  בעניין הנמנע אמרו
  

  שימצא  נמנע  מציאות דבר
  שלא ימצא  נמנע  ומציאות דבר
  שימצא  לא נמנע  ומציאות דבר
  שלא ימצא  לא נמנע  ומציאות דבר

  
ב דרכים אלה ביארנו ענייניהם "ואחרי אמרם מה שאמרו בי

הדיבור תלוי ושכל , והוא שהורו בזה סוד ההגיון. כמו שתשמע
והורו ההבדל . בהין ולאו לאמת בם עניין או להכחישו בם

ובין הקדים הין או , הגדול שיש בין הקדים העניין להין או ללאו
. או שני הינים יחד, ובין בוא שני לאווין יחד, לאו לעניין

כי אמרנו מחוייב שימצא הוא שווה לאמרנו לא אפשר , ואמרו
וין עם האפשר ושני הינים עם מפני בוא שני לאו. שלא ימצא
הראוי הוא שתחשוב , וכשתחשוב החיוב והמציאות. המחוייב

והנה . לא, אחר שלא חובר אל השין, ן לבדו במקום הין"השי
ואמרך נמנע , ואמרך לא אפשר ימצא, אמרך מחוייב שימצא

והנה שבו הצירופים . שלא ימצא שלשתם מורים על עניין אחד
 זה האחד. ג לפי זאת הדרך"וד גחלקים ע' ב חלקים לד"בי
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לא אפשר , מחוייב שלא ימצא,  הוא זה עודהשני. שזכרנו
אפשר ,  הוא לא מחוייב שימצאהשלישי. נמנע שימצא, שימצא
 הוא לא מחוייב שלא הרביעי. לא נמנע שלא ימצא, שימצא
  .לא נמנע שימצא, אפשר שלא ימצא, ימצא

  
מי המחקר הנה זה הצירוף המחובר המעולה לפי דעת חכ

הוא שכל שלשה עניינים הם , הנקראים אצלנו בשם פילוסופים
. ויהיו עם זה כללי העניינים ארבעה לבד. מורים עניין אחד

והנה כל הצירוף וההיפוך הוא בין שני עניינים ראשונים והם 
ב דרכים הולכים תמיד על שני "כלומר שכל י, הין ולאו
ואינם , לא ימצאשימצא ש, והם שימצא שלא ימצא. הלשונות

ונבדלים עוד בין הין והין ובין לאו . משתנים כלום מזה הדרך
וכן השאר . כלומר מחוייב מחוייב לא מחוייב לא מחוייב, ללאו

ואחר שביארנו השווי בהם נבאר עוד ההפך . כעניין הזה בעצמו
הוא הפך עניין מחוייב , ידוע כי עניין מחוייב שימצא. שביניהם

ויובנו מהין ולאו . לם שנים שנים הפכים הםוכן כו, שלא ימצא
ומזה תבין גם כן עניין מחוייב שימצא עם לא . שהם שני הפכים

אחר שתדע כי . אפשר שימצא ועם נמנע שימצא הם הפכים
עניין מחוייב שלא ימצא שהוא הפך מעניין מחוייב שימצא 

ובדרך הזה תמצא . שווה עם השנים הנזכרים עמו למעלה
  .לכולם

  
שביארתי לך בקיצור גדול מאד לפי מה שכתבו החוקרים ואחר 

אודיעך , ב דרכים המעולים האלו בצירופם"על זה העניין הי
והוא שתדע . כוונת תועלתו המועלת לנו בהשגת אלה הדרכים
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החוקר האומר על עניין אחד כך , והם. שחוקרי החכמה שלשה
והחוקר השלישי , והחוקר השני האומר אינו כך, וכך הוא

וידוע שהשלישי הוא יודה לאחד . מכריע בין שני החוקריםה
מפני ששבו השנים לדעת אחת , מהם ולא יהיו אז כי אם שנים

או יודה לשניהם ויפרעו המחלוקת , ונשאר האחד שכנגדם
או יכחיש דברי שניהם , שביניהם וישובו שלשתם לדעת אחת

ובהיות לשלושתם דעת אחת בטלה המחלוקת . ואז יהיו שלשה
כי בדעת . ואפילו אם היו כמה אלפים מבני אדם, ביניהםש

האחת משתתפים עד שדומה לכל אחד מהם כי הוא זולתו 
כי לא ישתנו הדתות ולא הלשונות ולא . וזולתו הוא עצמו
וגם לא יתחברו . כי אם מפני שנוי הדעות, המנהגים כולם

ופעמים יפרדו בדעות . המתקבצים יחד אלא מצד שתוף הדעות
, משונות זו מזו בתכלית השנוי ורחוקות בתכלית הרוחקרבות 

כאמרך שזו הדעת מאמנת שהדבר . עד שיהיו הפכים גמורים
הפלוני מחוייב שימצא וזו מאמנת עליו שהוא אפשר שימצא וזו 

הנה שתי הדעות הפכיות ואחת . מאמנת שהוא נמנע שימצא
אמצעית ביניהם נוטה לזו ולזו כמי שהאמין שהעולם מחוייב 

. 'שהוא סבתו ועילתו תמיד במציאותו ית' המציאות מהשם ית
ויש מי שהאמין . וזו אמונת כל הפילוסופים או אמונת רובם

' הפכו והוא שהעולם נמנע המציאות התמידי כתמידות השם ית
וזו . אבל השם בראו וחידשו יש לו היום כך וכך שנים במספר

 שהאמין ויש מי. אמונת כל המדברים בעלי הדתות או רובם
הבינונית בין שתי הדעות והוא שהעולם אפשר המציאות כלומר 
אפשר אצל דעתו שמה שהאמינו אלו מן מציאות הקדמות הוא 
. אמת ואפשר מה שהאמינו אלו מן מציאות החידוש הוא אמת
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וכזו הדעת ביאר הרב על עצמו שאמר כי העולם לא ימלט 
  . מהיותו קדמון או חדש

  
ה אצלו אפשרית עד היותו מבאר ועוד אמר כי זאת השאל

ולא נמנעת , לא מחוייבת כדעת החוקרים, הכרעת הדעת עליה
כלומר אלו האמונות שתיהן , כדעת החוקרים והמדברים

והמאמין דבר אינו משגיח אם הדבר כאמונתו או . הפכיות
או יסירנה מלבו אם , שאם ישגיח תשוב אמונתו ידיעה, הפכה

לה אמונה לבד אם השגת אמתתה או תהיה אצ, לא ישיג ידיעתה
ל שאמר שזו השגה היא מעמד שכלי ואי "כדעת הרב ז, נמנעת

 ).'עא' נ א"מ(אפשר להביא עליה מופת לא בחידוש ולא בקדמות 
ועל זה צריך . ועל זה צריך שנאמין בו אמונת כל הנביאים לבד
אין זו הכת , שתדע כי מאמיני הקדמות נחלקו לכתות רבות

אבל , ל הצורה שמאמנת אותו זו הכת האחרתמאמנת הקדמות ע
וכן מאמיני החידוש נחלקו לכתות רבות . הציורים אצלם רבים

אין זו הכת מציירת החידוש כציור זו הכת האחרת אבל , כ"ג
ואין זה פלא כי מפני היות הדבר הקשה . ציורי אלו ואלו רבים

וזו . יתבלבלו בו הדעות, עמוק מאד מאד לציירו כמו שהוא
. גה אצל בעלי הקבלה מהשגות הצריכות לנפש להשיגןההש

ל בחלק השני "ועל כן לא יוכשרו בו הציורים כמו שאמר הרב ז
ולא תטה מדעת חידוש העולם כי אם . "ג"מהמורה בפרק כ

והקבלה מפי הנביאים שהיא ". במופת וזה בלתי נמצא בטבע
והוא , מפי השם היא המעולה מהמחשבות הרבות הבטלות

 כמו שבאר בלתי התחלה זמנית חודש מאת השםשהעולם מ
וזהו ציור אחד מקובל אצלנו . ל במורה הנבוכים"לנו הרב ז
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רצוני לומר ציור היות העולם מחודש מאת , נבואיי תוריי אלהיי
. אבל לא בחיוב העלול לעילתו שאי אפשר הפרדם', השם ית

נפרד מכל חלקי העולם תכלית ההפרדות ומשפיע ' אבל השם ית
. שפע אשר לא סר ולא יסור, ו תמיד מיום שבראו וחדשועלי

אך , ל נפרד מכל חיוב מציאות עם העולם יחד"ואמרי נפרד ר
המציאות אצלו כחומר ביד היוצר שאינו מחוייב מאתו כחיוב 

הנה כחומר ביד "וכן אמר הנביא עלינו כי . העלול מהעילה
יר סוד בית והמכ). 'ו' ירמיה יח(" היוצר כן אתם בידי בית ישראל

ישראל וסתרי עניין כנסת ישראל יוכל להבין זה בקלות וממנו 
וכן העידה . יובן היות העולם מחודש מהשם בלא התחלה זמנית

התורה האמיתית בהזכירה עניין החידוש ובאה להורות לנו 
בראשית "באמרו , שהעולם התחדש בהתחלה אבל לא זמנית

שם זכר לשום  כי אין ".ברא אלהים את השמים ואת הארץ
כי מלת ברא באה להעיד כי לא נברא העולם ביום שניתנה , זמן

. ו דורות"התורה ולא ניתנה התורה ביום שנברא העולם אלא כ
. פ שכוונת הבריאה לא נשלמה אלא לאחר נתינת התורה"ואע

. וכן לא נשלם הנוצר עד שנימול עצמו וירחיק מעליו ערלתו
 מילה להשלים בה יצירת ובאו שתי בריתות כלולות והן ברית

ובאה . וברית לשון להשלים בה יצירת מדות הנפש, מדות הגוף
וברית לשון , לנו ברית מילה בשלמות על ידי אברהם אבינו

ועל כן נקראו שניהם בשמות . בשלמות על ידי משה רבינו
וזה סוד קבלה . זה שאמרנו כי זה אבינו וזה רבינו, מורים

  .אלהית והבינהו
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אחר הבריאה הזכרות לשמות הזמנים הוא לסוד ומה שבאו 
והוא כי אחר הוראתה . מסודות המציאות ולסתר מסתרי התורה

על התחלת שמים וארץ ואחר הגידה מהות הארץ והיתה כולה 
באה להגיד היות האור שהוא כולו חוץ ממנה , חשך בטבע

ואין ביניהם שום שתוף כי אם , ונפרד מאתה תכלית ההפרדות
והנה אין בהויית האור התחלה אחרת . עליה בלבדשמאיר שפע 

ולא הגידה התורה שהאור . בלבד כי אם מאמר אלהים לבד
ועל כן האור ההוא האלהיי . 'נתהוה מדבר כלל כי אם מדבר יי

נסתר וגנוז ונעלם מהעיניים העיורות ונגלה וידוע ומובן לעיני 
. הלב המאירות אחר היותו מכלל הנימולים במצות התורה

 מפני שהוא מכריע בין )'טז' דברים י( "מלתם את ערלת לבבכםו"
ובטן נברא , וראש נברא מאש שבו ברית לשון. שתי הבריתות

וגויה נבראת מרוח שבה ברית ותורה , ממים שהוא ברית מילה
כי לב בנפש . חיים ומזון בכח הלב שהוא מלך בעל מלחמה

וראת ועל זה בא אחר ה. והוא מכריע בנתים, כמלך במלחמה
, ונקרא יום ראשון בששה שמות, הווית האור שהחשך כנגדו

  . אור וחשך יום ולילה ערב ובקר
  

ונשוב לומר שהתועלת הגדולה המגעת לנו מן מחוייב ואפשר 
ודע . והוא בידיעת ההבדל שביניהם, ונמנע כבר התבאר

ובין מה שהוא אפשר , להבדיל בין מה שהוא מחוייב שימצא
ואם נחליף הדיבור זה . א נמנע שימצאובין מה שהו, שימצא

אין הכוונה תלוייה בדיבור לבד כי . בזה וישאר העניין די לנו בו
או במחשבת הלב , אם בהבנתו אחר שימצא בפה בדיבור הלשון

  .בציור הנמצא בכתיבת הספר
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ואחר זאת ההקדמה תדע כי יש מאמין שמציאות אדם הראשון 
ויש , חוייב שימצאמן העפר בלתי חיבור זכר ונקבה הוא מ

. ויש מאמין שהוא נמנע שימצא, מאמין כי הוא אפשר שימצא
אלא שזה , וזה דומה למה שביארנו בעניין הקדמות והחידוש

חלק אחד מחלקי המציאות והוא החלק האחרון שבו שכולל את 
ודע שלא . ה"כי האדם עולם קטן כמו שנאמר לפנים בע. כולו

 והם היות העניין ההוא .ימלט שום עניין משני דברים אלו
או מחוייב המציאות והוא מחוייב , הנקרא בשם מן השמות

או נמנע , להיותו נקרא בשם כדי להורות בו על מציאותו
ואם יקרא בשם כדי להורות בו על מציאותו או נמנע . המציאות
הנה כמו שאמר שמציאותו שקר גם שמו הנקרא לו , המציאות
והדבור המולידו המפיח שבדהו הדמיון השקרי . הוא שקר

על כן לא נשגיח בשם מן השמות עד היותנו משיגים . כזבים
ואחר . הנמצא במופת שהוא נמצא באמת כפי השם שנקרא בו

זה נחקור על שמו הנקרא בו אם ראוי להקרא בשם זה או 
. וכן נעשה עם כל נמצא, באחד קרוב יותר מזה ויותר מובן

יאות כלומר אפשר אמנם מה שיאמר עליו שהוא אפשר המצ
שאם היה , זהו עניין שהלב מצייר מציאותו ואינו עדיין, שימצא

על כן , גם אינו נמנע שימצא אחר זמן. כבר נקראהו מחוייב
כי . נקראהו אפשר והוא חסרון ידיעה אצל כל מדבר באפשרי

או הוא , אמיתת הידיעה הוא שידע המשיג העניין הפלוני בשם
או , או מחוייב שלא ימצא, מצאאו נמנע שי, מחוייב שימצא

או לא אפשר , או לא אפשר שלא ימצא, נמנע שלא ימצא
אבל עניין אפשר שימצא או אפשר שלא ימצא וכיוצא . שימצא

ונקראו , בם הם ידיעות מסופקות ואינם השגות אמיתיות
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כן עניין שם אדם . אמונות מקובלות לא ידועות ומושכלות
ם הוא מחוייב שימצא או הראשון צריך לחקור הרבה עליו א

כי בזה . בין בחיוב המציאות בין בחיוב התורה, אפשר שימצא
והנה השם שלו אלהים קרא לו . יתגלו כל סתרי תורה או רובם

 וכן אמר ".ויקרא את שמם אדם"ולאשתו יחד כאמרו 
  .  והבן כל זה"האדם" ונקרא "נעשה אדם"
  

 לשון נחלק ועל עניין זה אדבר בסוף בסוד הלשון ואומר שכל
וכל אחד משלשתם . שם ומלה ופעולה, חלקים ואלו הן' לג

וכל היודע יותר בחלקיהם הוא יותר . נחלק לחלקים רבים
וכן הוא . מעולה מחברו אשר לא הגיע למעלת ידיעתו בלשון

לכל אומה ולשון כשתעריך מעלת האנושות בהכרת העולם על 
לות מין וזו היא מעלתה העליונה שבכל מע. מעלת האלהות

שהרי אמיתת גדר כל . האדם ובה נבדל משאר מיני בעלי חיים
ומתוך חיותו . או אמור חי משכיל מת, אדם הוא חי מדבר מת

שהרי אמיתת גדר כל חי , ומותו אינו נבדל משאר בעלי חיים
אך נוסף בגדר , וכן האדם, בלתי מדבר הוא חי מרגיש מת

ם הוא חי ודע שכשיוולד האדם ג. האדם מדבר או משכיל
. והרגשותיו עמו בכח קרוב ויקרא חי בפועל ומרגיש בכח

והוא מוכן , וכשיתגדל יקרא חי מרגיש בפועל ומדבר בכח
בטבעו לדבר בכל לשון שירגילוהו לדבר בו ולקבל כל מה 

וכשידבר הוא . שילמדוהו בין טוב ובין רע בין אמת בין שקר
פועל ומת וכשישכיל הוא משכיל ב, מדבר בפועל ומשכיל בכח

ואם השכיל ומת ומשכיל נשלמה . וכשימות מת בפועל, בכח
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ובעת מות גופו היתה . בעצמו בהצלחת מציאותו שבעבורו נמצא
  . נפשו בשכלה שהוא סבת מציאותה וחיותה

  
,  שהוא סבת גופוחמרו, עצמים והם' והנה כל אדם מורכב מג

והחומר .  שהוא סבת דבורושכלוו,  שהיא סבת נפשוצורתוו
והצורה שלו בכללה היא מן , לו בכללו הוא מן החמר הראשוןש

והשכל שלו בכללו , הצורה הראשונה הנקראת טבע המציאות
. קול ורוח ודבורהוא , הוא מן השכל הפועל הנקרא רוח הקדש

בדבר יהוה " הוא דבר השם שבו נעשו השמים שנאמר ודבור
 קול והקול )'ו' תהלים לג(" שמים נעשו וברוח פיו כל צבאם

שמות ( "משה ידבר והאלהים יעננו בקול"דברים כמו שנאמר 

 ).'ח' בראשית ג(" קול יהוה אלהים מתהלך בגן לרוח היום" ).'יט' יט
בדבר "שנאמר , שבו נעשו שמים וארץ'  הוא דבר ייודבור

 זה ורוח ).'ו' תהלים לג(" יהוה שמים נעשו וברוח פיו כל צבאם
ב "שאין דבור באדם בלתי כודע . רוח הקדש והוא מושג בשם

אותיות הקדש ובלתי חמש תנועות המניעות אותם בחמשה 
, ף בשפתים"בומ, ע בגרון"אחה, ואלו הם. מקומות של פה

ע "אחה. ש בין השינים"זסצר, ת בלשון"דטלנ, ק בחיך"גיכ
. ֻא ִא ֵא ָא נזכרות בפה פתוח ותנועת כל אות מהן חמש והן אֹ

 הנקרא ה האות עמה באמירת אֹווהתנועה הראשונה עולה ומעל
והשנית מקמצת ופותחת ימין ושמאל ומניעה האות לכאן . חולם

והשפה . כי אין דבור בלי פתיחת הפה, ולכאן בפתיחת הפה
וכן . התחתונה היא המתנועעת והעליונה עומדת ואינה מתנועעת

שורת השינים העליונה עומדת בלתי תנועה והתחתונה נפתחת 
כי , וזו הפך מהשמים והארץ. כל אות ואותומתנועעת בהזכרת 
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והשמים , השמים לעולם מתנועעים והארץ לעולם עומדת
והשלישית מצרת ומסגלת האות מפה . עליונים והארץ תחתונה

והרביעית מורידה . ומפה ומעמדת אותו באמצע הפה מלמטה
והחמישית היא שורקת . האות ומחרקת אותו בתחתית הדיבור

 יחד ומניעה האות בשריקת השפתים ומקבצת תנועות רבות
ועל כן יתחלף החולם בשורק ושורק . קרוב לדמיון החולם
וכן קמץ בפתח ופתח בקמץ מפני קרבת , בחולם במקומות רבים

הנה גם כן יתחלפו . וכן צרי בסגול וסגול בצרי, דמיון תנועתם
זה . אלו הארבעה זה בזה ועל כן נקראו בשמות קרובים זה לזה

והחירק . וזה פתח גדול וזה פתח קטן, זה קמץ קטןקמץ גדול ו
לבדו שהוא נקודה אחת תחתונה אינו מתחלף באחר בהכרח 

נקודים ' והשוא עבד לכולן ומשרת עם ג. עצמי כי אם במקרה
, ונקרא בהברת צרי וסגול, לבד מהם והם קמץ ופתח וסגול

  . אלא שממהר יותר מהם
  

והשאר כולם וההברות כולם אינם כי אם חמשה משתנות 
וכשתמנה הברה אחת לכל אלפא ביתא . דומות קצתם במקצתם

,  ָד ָג ָבכן לשנית ָא, דֹגֹבֹוהם אֹ, ב תנועות לחולם"יעלו כ
וכן לרביעית , ל"ל ג"ומספר שלשתם ג,  ֵד ֵג ֵבוכן לשלישית ֵא

. ם"ומספר השנים האחרונים ד,  ֻד ֻג ֻבוכן לחמישית ֻא,  ִד ִג ִבִא
י "והנה סודם ק, גלגל' א' בור עם הברותיו אהרי סוד כל הדי

שהם תשלום המספרים המורכבים משתי אותיות שמספרם יחד 
' תהלים כז(" ה אל יהוה"קו"וסימן . ששת אלפים ומאה וחמשה

, י ואילך הרכבת מספר הדיבור משולשת"כי מן ק',  וכו)'יד
ף נזכרים "והנה בומ. ק והוא קוה ושמו אלף"והתחלה מן אי
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אמנם אם תמנה צירוף . ע"ום בפתיחתו הפך מן אחהבפה סת
פ "ואע, האותיות בלתי התנועות לא תוכל למצוא להם תכלית

כל שכן אם תמנה צירוף . שיש תכלית למספרם בהכרח
כי זאת התכלית יותר עמוקה מאד , התנועות עם צירוף האותיות
  . לבדו' ולא ידענה כי אם השם ית

  
בפה פתוח ולא בפה סתום הרבה ק נזכר בבנוניות לא "והנה גיכ

ת נזכר "והנה דטלנ. אלא בינוני נוטה לסתימה ולפתיחה
בפתיחת הפה ובסגירת הלשון שהיא למטה על שרשי השינים 

. ועל כן גם זו סתימה מצד אחד ופתיחה מצד אחר. שהם למעלה
ש ארבע אותיות מורות על סתימה הנזכרת בחצי "והנה זסצר

ש לבדה היא "והרי. ין השיניםהלשון בנגעו למטה ושורקת ב
והוא פלא גדול . ת"נזכרת בקרוב במקום שנזכרות אותיות דטלנ

והנה כבר נתבאר מזה . ש"אחר שהדבר כן למה מנוהו עם זסצר
כמו שידעת , העניין כי האותיות לא יצאו מכלל שאר טבעי הגוף

ל שאם יפתח אחד מהם או אם יסתם אחד "ממאמר חכמינו ז
וזהו פלא גדול כמו . יים אפילו שעה אחתמהם אי אפשר להתק
שאם נתמלא הנאד רוח ונעשה בו נקב קטן , שזכרו במשל הנאד

, ולא כן רוח החיים שבאדם. כל רוחו יוצא בדרך אותו נקב
שהנה כל גופו נקבים נקבים חלולים חלולים ועם כל זה עמד בו 

ועל כן חותמין בעניין הפלא ואומרים ברוך . רוחו קיים ומקיימו
כי זאת רפואת כל בשר . רופא כל בשר ומפליא לעשות' אתה יי

ומכאן תבין מי . הפך מן הנאד וזו פליאת מעשה, להיותו נקוב
ומי הוא נקבה וחלולה ואין לה , הוא זכר ונזכר לפני השם

כי אם באפר פרה או באפרו של יצחק שהיה ביום , זכרון
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טבעי הגוף ודע שהדבור כשאר . והבן זה, הפקידה וביום הזכרון
ועל זה הסוד נכתבו בתורה פרשיות , ותנועתו פתוח וסתום

להודיע איזה מהם עיקר הבנתה תלוי , פתוחות וסתומות
  .ואיזה מהן עיקר הבנתה תלוי בסתימת הלב, בפתיחת הלב

  
והנה עתה אודיעך עניין שם אחד שהודענוך היות כל לשון 

הבנת דיבור ואין , ואין שכל לאדם בלא דבור, חלקים' נחלק לג
ואין הבנת אלה . ופעולה, ומלה, שם, בלי ידיעת סודות

ועתה נודיע קצת . השלשה עניינים בלתי ידיעת פרטיהם
ונקדים הקדמה אחת ונאמר שאין איש בלא איש ואשה . מפרטם

והנה אדם וחוה . ואין קין והבל ושת בלתי אדם וחוה, לפי הטבע
, א מזרע אב ואםוהוא היות אדם מן אדמה ל, לבדם בעלי הפלא

אך , והיות חוה מצלע האדם לא מזרע אב ואם כמטבע האנושות
וגם יש עוד פלא אחד בזמנים . מהם ולפנים הטבע פועל כמנהגו

, ההם הראשונים הנזכרים בתורה והם שינוי הטבע שבימינו
, והוא היות בני הדורות ההם חיים שנים לא טבעיים לנו

ואשר תדעהו . כל אדםכ סופם כסופנו באשר הוא סוף "ואעפ
שאין הבדל בין היות האדם חי אלף שנים פעמים ובין היותו מת 

כמו שאמר החכם השלם הוא שלמה המלך . ביציאתו מרחם אמו
" ואילו חיה אלף שנים פעמים וטובה לא ראה", ה"ע
ב והוא סוד "וסוד טובה כ). 'קהלת ו( "אמרתי טוב ממנו הנפל"

אמר על דבר שאין לו כאילו , ב אותיות"התורה שהיא כ
מה תועלת בטובה דמיונית , השארות שהוא גם כן נקרא טובה

ועל זה הבננו מדבריו שאין כוונת החכם הנזכר . עוברת לשעתה
וכן זכר אחר זכרו הטובות . בעניין שזכר אלא על טובה תמידית
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אף חכמתי עמדה ", הטובה התמידית באמרו, הגשמיות כולן
 היא הטובה הנצחית אשר אין תכלית  שהחכמה).'ט' קהלת ב( "לי
אך שאר הטובות כולן בעלי תכלית וכולן כלין בכלות . לה

אף חכמתי "ל ואמרו "וכבר פירשו בו מפרשי האמת ז. הגוף
' ואמרו כי השם ית.  חכמה שלמדתי באף עמדה לי,"עמדה לי

כמו שכתוב שם . באף מכה ובאף מרפא, במה שמכה בו מרפא
כל טובה שאינה תמידית היא טובה ועל זה אמרתי ש. בדרש

כי בהגיע עתה הלכה לה ואין לה , דמיונית וכאילו אינה
אבל הטובה האלהית היא , וכן היא כל טובה גשמית. מציאות

ואם כן מה שכתוב . תמידית ואין לה תכלית מפני שאינה גשמית
בתורה מחיי האנשים הקדמונים הוא לעניין מן העניינים בלי 

ק אחרי מהות העניין ההוא ולחקור החכמה וצריך לדקד, ספק
והכתובים מודיעים זה , ש ומה ואיך ולמהבֵי, הנמצאת ממנו

  .לכולו
  

ואמנם עניין אדם וחוה יותר נסתר מאד שאם אדם שם וחוה 
הנה אדם שם המין ושם האיש כשם כוכב שהוא שם פרטי , שם

אך שם חוה אינו כן כי . לכוכב אחד ושם המין לכל הכוכבים
אלא אם תרצה שתאמר ,  אינו שם כללי כי אם שם פרטיהוא

שפירוש שם כללי והוא הפירוש המפורש בתורה התמימה 
" ויקרא אדם שם אשתו חוה כי היתה אם כל חי", באמרה

. ותוכל לאמרו גם כן והנה זה הפירוש טוב לשם חיה). 'כ' בראשית ג(
תחלפים ו מ"ד ו"כי יו, ואמנם דע כי אין הבדל בין חיה ובין חוה

 ויהי האדם"והנה נאמר על האדם גם כן . תמיד בכל מקום
והסוד . והאשה חוה,  והנה האדם נקרא גם כן חיה".לנפש חיה
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ה הופרדו "ה וזה בו"זה בי, ת הושוו"ת וזה בחי"ביניהם זה בחי
והמשכיל יבין כי אין רשות לגלות מהם יותר מזה כי . והושוו

והנה . הבי התורה לשמהאם פנים בפנים ולחכמים האמיתיים או
, ד"ו ליו"ועל השווי בהבדל והוא הבדל שבין ו, ו"ח גם הם י"ח

' ח' והם ח. ח שמנה שמנה וריח ניחח לעד"ג והם ח"וסודם זו
ת "ו ו"ת א"ת שסודם י"ו' ת י"ו' ומהם תבין סוד א' ית' שהם ית

ותדע ממנו שאתה בתחילתך תכלית . והבן זה, ת"ת או י"ו
  .  שבעים לשוןותחילה לזווג בכל

  
כן תדע , ועל זה תדע כי כמו שלכל אדם קדם לו אדם עד אדם

. כי לכל מדבר באיזה לשון שהוא מדבר קדם לו לשון מדבר
כי זה טבע , ולולי הלשון שקדם לו הוא לא היה מדבר לעולם

והשתכל בכמה צורות ובכמה ציורים ובכמה דמיונים . כל לשון
ואם כזה . ואחר כמה ימיםאדם מכריח את הנער לדבר בלשונו 

כל שכן , קורה לאדם בלמד לנער הדיבור עד היותו מדבר בו
שידמה מדמה שאם יונח הנער באי נגזר בין אלמים שיגדלוהו 

כי זה הדבר אין בו לא טעם ולא , שידבר מעצמו לשון הקדש
ראוי , ואפילו אם תשמע שמלך אחד בחן זה ומצאו כן. ריח

 אתה מיודעי דעת ומן משכילי שתהיה השמועה הזאת אצלך אם
כשמועת היות רב אחד גדול בעל שמות משביע את , האמת

השד בשם ולוקחו בתוך הבירה הריקה ומשביעו לעשות רצונו 
כי כל אלה הדברים והדומים להם הם . ואחר כך שולחו לדרכו

טובים מאד לאמרם לפני עמי הארץ ולפני הנשים הזקנות ולפני 
לא ידעו ולא יבינו "אשר , זקהנערים בעלי הדמיון הח

כדי להפחידם מחמת חכמת , )'ה' תהלים פב( "בחשכה יתהלכו
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הרבנים ולדמות שאחר שהרב הגדול פלוני אלמוני יכול לשלוט 
כל שכן שישלוט , על השד שהוא פורח באויר ויודע העתידות

פ שהוא דמיון "וזה טוב מאד מצד אחד ואע. בבני אדם כולם
ינים שהנער ידבר בלשון הקדש בהיותו כן היותנו מאמ. שקרי

בלי דבור זה גם כן טוב מאד בעבור היותנו מעלים לשוננו 
והוא , פ שזה כולו דמיון שקרי גם כן"ואע. בעיני כל שומע

ואין זה אצלי חכמה . מביא להפחית הלשון שמופתיו שקריים
כי בהמצא , לטעון טענות נבוכות כדי להעלות דבר מהדברים

ההן יפחת הדבר מאד מהלבבות תחת היותו שקרות בטענות 
אך היות ולשוננו מעולה מכל . ותתהפך הכוונה בו, מתעלה

ועל כן , לשון זה אמת מצד אחד ומופתיו הם מופתיים נראים
  . ואולם נפרש זה לפנים. נקרא לשון הקדש

  
וכל האומות מעידים זה העדות עליו כאשר מעידות גם כן 

. ה לא במציאות אלא במעלהבהיות אומתינו קודמת לכל אומ
וגם זה אמת בלא ספק מן הצד אשר תשמע לפנים כשנדבר 

או תחשוב , בעבור שלא יהיה גם זה העניין זר אצלך, בזה
או תחשוב שהוא דמיון שדימינוהו , שאנחנו בדינו זה מלבנו

אך זה הסוד . אנחנו כאשר דימו הנזכרים הדמיונות שזכרנו
דרך המופת , דרכי עדות והםה במקומו בשני "נודיעהו לך בע

אמנם ידעתי בלא ספק שלא יובנו . השכלי ודרך המופת התוריי
דרכים מופתיים ' כי אם ליודעי ב, המופתים שאביא על זה

כי אם , כי איך אביא מופת מושכל למי שאינו משכיל. הנזכרים
ואיך אביא מופת תוריי למי שאינו חכם . אביאהו הוא לא יבינהו

ואולי , שאם אביאהו הנה הוא לא יקבלהו, בקבלות התורה
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ודע שאם אתה בקי בחכמת ספר יצירה . יחשבהו למינות ולזרות
ואני . ואם לאו לאו, ובסודותיו יובנו לך מהרה דרכי מופת

ה ואומר שאם לא תבינם אתה מפני סבה מהסבות "אכתבם בע
וידוע שבעבור מי שיבינם אכתבם כמנהג . ימצא אחר שיבינם

  . כל מחבר
  

ושם , שם העצם הפרטי. חלקים' ואשוב לומר שהשם נחלק לג
והנה השם הפרטי הוא שם האיש . ושם התואר, העצם הכללי

שהם שמות לכל איש ואיש מבני , כראובן ושמעון ולוי ויהודה
וימצא , וצריך אני להודיעך כי שם האיש הוא שם מוסכם. אדם

ועל . לפעמים נגזר משם אחר ולפעמים לא יודע לו גזרה כלל
ואם , זה אצטרך להודיעך על עניין שם העצם סוד השם המיוחד

ואם , ואם הוא מוסכם או מוטבע, הוא שם העצם או שם התואר
ואומר כי עניין שם הוא . נגזר משרש שם אחר אם לא נגזר כלל

ל "מן שומא כלומר דבר כולל ומשוער בשיעור כך כאמרם ז
אל תקרי ְוָׂשם ) 'כג' תהלים נ( "ְוָׂשם דרך אראנו בישע אלהים"

, כלומר ומשער דרך שילך בה לעבוד אותו, :)סוטה ה(אלא ְוָשם 
ל כי שם פרט לשמים "ואמר אבן עזרא ז. אראנו בישע אלהים

ועוד אמר . כי שמים כמו שני שמות כמו יום יומים פעם פעמים
כלומר דבר , כי שורש שם מהכפולים והוא שמם מלשון שממה

ואשתומם על המראה ואין "כמו . שהאדם משתומם עליו
 וידוע שכל דבר שאפשר להביאו אל פירוש ).'כו' דניאל ח( "מבין

כל שכן בעניין , דין הוא לפרשו עליו, מסכים על עניין מעולה
. שם שאין לנו בכל לשון הקדש דבר יותר מעולה מן שם הקדש

ועל כן אנו חייבים לדבר כפי יכולת דעתינו ולפי קבלתינו 
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ועל כן אמרתי כי שם . קובל סודנו לשומעים דברינובעניין שי
ועוד יש שומא . מן שומא בעבור היותו כלל ופרט בשומא

והנה ספר יצירה . וכל שם סימן למדבר ולשומע, מלשון סימן
באמרו . לעד על דברי שהוא קורא כל היצור וכל הדבור בשם

וקרא צירוף ". נמצא כל היצור וכל הדבור יוצא בשם אחד"
, א שערים שם אחד"ות והאותיות ותמורתן זו בזו ברלהלשונ

  .ה"וזה נפרש לפנים בע
  

שהוא שם העצם הוא שם מורה על ' ועתה אומר כי שם השם ית
ובעלי . וידוע שהוא שם מוסכם ולא מוטבע לשם. 'עצם השם ית

לשונינו הסכימו מאד להיותו שם העצם מפני שאילו אמרנו 
שם תאר ולא היינו ' תאנחנו בעלי לשון הקדש שיש לשם י

אולי היינו מציירים מציאות דבר , אומרים שיש לו שם עצם
לא יתכן ' והאלוה ית. שהוא תואר והיינו קוראים אותו אלוה

שכל . שהתואר אין לו עמידה מבלי עצם נושאו, היותו תואר
תואר מקרה והעצם הוא הנושא המקרה ואין המקרה נושא 

מו כל שכן שלא ישא שום שהמקרה אינו יכול לשאת עצ. העצם
א שהוא "ו ה"א ו"ד ה"ועל זה כוונתנו באמרינו על שם יו. עצם

מפני ', שם הקדש והוא שם המפורש ונקרא שם המיוחד לו ית
ב "שאין ספק שכל שם הוא מכ, היותו לנו זה השם מוטבע

ש "וזה השם הוא מן האותיות הפשוטות לא מן אמ. אותיות
אלא , ת שהן שבע כפולות"פרד כ"ולא מן בג, שהם שלש אמות

ובהוציאך . ק שהם שתים עשרה פשוטות"י לנסעצ"מן הוזחט
, ושלש ושבע שהן עשר, ו נשארו תשע"אותיות שהם יה' מהם ג

. ט והוא סוד העיבור במחזור הירח"וסימן גז. הרי תשע עשרה
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' ט ואחר צרפם ותמצאם בסוד ז"בשם הרי סודם גז' ובכפלך ה
  .הבן זהו, ט"ח אדז"עיבורים גו

  
אין , ואם כן היות שם השם נמצא מדבר אחד והוא מן האותיות

ואם תאמר איזה הוא שם מוטבע . זה כי אם מוסכם לא מוטבע
ואם נקרא . נאמר לך דע שהשם המוטבע הוא המצוייר בנפש

מפני שכל ציור אנושי אינו בלתי , שם הוא בשיתוף גמור לבד
וכל ציור , ר דבורוכל מחשבה אנושית אינה בלתי ציו, מחשבה

וכל סימן שם כמו , וכל אות סימן, דבור אינו בלתי אותיות
וסודו משם . מוטבע, מזה הצד יאמר על שם המושבע. שזכרתי

כ אין הפרש בין אמרנו לך שם מוטבע "א. וכל טבע ציור, טבע
והנה מצד זה אם נאמר לך ששם המיוחד מוטבע . או שם מצוייר

אז נודיעך שעל זה הוא , צויירותבין אמרנו מוטבע כאמרנו מ
והוא שהסכים . מוסכם אחד שהלשונות הסכמיות ולא טבעיות

כלומר , ה לעניין מוטבע"בעל לשונינו לקרוא שם השם יהו
, לצייר ממנו עניין ציור מקרב נפש המשכיל לשכל המושכל

אינם ' והעד כי זה השם אינו נגזר ושאר שמותיו ית. וזהו אמת
וגם שם ,  נגזר מאדנותי"אדנכי שם . ריםאבל הם כולם נגז, כן

כמו יש לאל ידי שפירושו יש כח ,  נגזר מן איילות וכחם"אלהי
כקול שדי ,  מן תוקף כמו מים רביםי"שדוכן שם . בידי

, ן שימוש והגזירה די"ויש אומרים שהשי. שפירושו כקול תקיף
. כלומר שדי לו במציאות עצמו ואין לו צורך במציאות זולתו

. ת שנית"והדגש תחת הדל, ומרים שהוא מגזרת שודדויש א
' כן הוא ית, שהחזק שודד את החלש ומנצחו, והכל מעניין חזק

 נגזר מן צבא ונקרא כן מפני שהוא ת"צבאוושם . מנצח הכל
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והכל , ולא חלק, כלומר כל, שורש לכל צבא וכן לכל הצבאות
חלק ואין ה, וידוע שהכל יודע כל חלק שבו כל חלק. חלק אצלו

לא יוכל לשוב כל , ואפילו בשוב החלק כל, יכול לדעת את הכל
אבל ישוב כל כנגד כל , שבכל אחר אשר הוא חלק ממנו

ל משה שקול כנגד "כאמרם ז. החלקים שנגזרו מהכל לפי מינו
וגם , הרי משה כל לכל אחד ואחד מישראל בפרט, כל ישראל

ן כל אבל אי, שהוא כולם וכולם הוא, כל לכל ישראל בכלל
  .והבן זה, אחד מהם הוא

  
א ותוכו "ד ומסיים בה"ומזה תבין סוד היות השם מתחיל מיו

כי הוא כל האחדים , ד כלל מספר האחדים"ותדע כי יו. ו"א ו"ה
ואין אחד מכל האחדים עשרה כי אם הוא , וכל האחדים הוא

פ שצורתו קטנה מכולם כי "ואע, והוא שקול כנגד כולם. לבדו
והוא להורות כי הקטן הוא הגדול והגדול , גדוליש גם לזה סוד 

ומן . ד יורה זה"ושם יו, אין הבדל ביניהם מצד אחד, הוא הקטן
א הוא כמו הנה להורות "והיות סופו ה, הראשית יודע התכלית

והנה . ויאמר עליו הנה הוא נמצא, כי הראשית יורה על התכלית
וידוע שהראשית עם התכלית , ד במספר"א חצי יו"ה

והתוך האמיתי הוא החצי ומפני . תציירם תמצא להם תוךכש
ונשלם , ועד עשרה נפרד וזוג ונפרד וזוג' היות כל מספר מא

לא יתכן להורות על תוכם באות אחת , ד"המספר בזוג שהוא יו
על כן היה התוך משתי אותיות אמצעיות והם . כי אם בשתים

 השם ובהיות. ו שמורים על עיגול מספר ועל ציור גלגול"ה
, ו סוף"והנה ו, א תוך"הנה ה,  כאשר צוייר בספר היצירהו"יה

, וחציו בתוך השם, והרי שבא החשבון הכללי בראש השם
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. וסופו הוא החשבון הבא אחר חציו ובו עמידות כל חשבון עגול
מעלה ומטה , והעד מציאות כל גוף שלו בעמידתו שש קצוות

בספר יצירה ועל זה ציור השם . פנים ואחור וימין ושמאל
והשם , ואני אגלה לך סודו. משלש אותיות על שש פאות מצורף

  .ברחמיו ימחול לי על זה כי כוונתי לשם שמים
  

. דע בני כי כל גוף בעל שלש ריחוקים והם אורך ורוחב ועומק
אותיות של השם הם כיוצא בהם כלומר קו ושטח ' וצורות ג

מק וצורתו וכל גוף הוא העו. וגוף שהם אורך ורוחב ועומק
. בנקודה כי הנקודה היא המורה על עיקר עומק הגוף והיא הכל

ד בעצמה היא כנקודה והיא הגוף והיא הכלי שכל "וכן היו
א צורתה רחבה והיא מורה על השטח "והה. העומק תלוי בו

ו צורתה ארוכה והיא מורה על הקו "והו. שבגוף שהוא הרוחב
נבנה , ל העולםומן אלו השלש צורות נבנה כ. שהוא האורך
פנים , וסוד צירופם מעלה ומטה שהם רום ותחת. ונחתם בהם

עתה . ימין ושמאל שהם צפון ודרום, ואחור שהם מזרח ומערב
צרף השם בצורותיו עם זה העניין הנקרא פיאות וצרף כנגדו 
עומק ורוחב ואורך או גוף ושטח וקו לששה צירופים כנגד שש 

וממנו תבין סוד אמיתת , קצוות בציור המצוייר בספר יצירה
  .היצירה

  
ואני אצייר לך ציור זה הצורה כראוי עד שלא יסתפק לך דבר 

. יוסף השם יחייהו לעד' בו כאשר קבלתי אני מפי רבי הרב ר
 רוח אלהים אחת, עשר ספירות בלימה, כתוב בספר יצירה

,  אש ממיםארבע,  מים מרוחשלש,  רוח מרוחשתים, חיים
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,  דרוםתשע,  מערבשמונה,  מזרחבעש,  תחתשש,  רוםחמש
הנה מזה תדע כי החותמות שש לשש קצוות .  צפוןעשר

והמעמיד הכל רוח אלהים . והגופים שלש יסודות רוח מים ואש
, והיא רוח אחת ונקראת קול ורוח ודבור כמו שאמרתי, חיים

ולא זכר שם יצירה על זו הרוח ולא חציבה . והיא רוח הקדש
. אבל מנה אותה ראשית לכל נמצא, ולא חקיקה ולא קביעה

ואמר שכל נמצא אחריה ממנה נמצא באמרו רוח מרוח ומים 
ואש מן המים שהיו מן . מרוח שהיה מהרוח הראשונה האלהית

, ב אותיות יסוד"וזכר שברוח השנית חקק וחצב כ. הרוח השנית
וזכר אחרי כן . ב"וי' וז' וחלקם ג. כלומר להיות יסוד לדבור

, וזו הרוח הוא ראשית הספירות שאמר למעלה, ורוח אחת מהן
וכל אות ואות בה רוח והיא הרוח . רוח אלהים חיים, אחת

כאילו אמר רוח הקדש ורוח האוירי שהאות נזכרת , השנית
באמצעיתן משותפים במציאות כמו שאמרנו קול ורוח ודבור 

, וכן זכר בשלש ובארבע חקיקה וחציבה. שהוא רוח הקדש
וזכר בה עשיה .  תוהו ובוהו ורפש וטיטובמים חקק וחצב

וחציבה וסכוך בשלשה מינים כמין ערוגה בגן כערוגת הבושם 
וכמין חומה שהיא מסבבת המדינה ועומדת ומורה , והיא תחת

וכמין מעזיבה שהיא למעלה יוצאת מן הגג , על עיגול עשירי
  . וזה הוא ציור הארציי, ורואה למטה

  
והקו מקיף .  ובהו שהוא נקודהוכן זוכרו עניין תהו שהוא קו

ומי הים מגרשים רפש וטיט ,  מים)או טבעת(והנקודה מבועת 
והרשעים כים נגרש כי השקט לא יוכל ויגרשו ", כאומרו

 ולהם עשיה ולהם עמידה וקיום ).'כ' ישעיה נז( "מימיו רפש וטיט
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ובאש . ובפרט בזמנים קצובים, ולהם סכוך לשמרם בכלל תמיד
נים כי התחתונים במים ויורדים כמותם חקק וחצב העליו

וזכר העליונים וראשיתם כסא . והעליונים באש ועולים כמותם
וסוד זה . הכבוד ואופנים ושרפים וחיות הקדש ומלאכי השרת

והוא . הנזכר באש הוא להודיענו בו עניינים רבים נסתרים
שהיסודות שמם , שאלה הם שמות למלאכים ולשמים וליסודות

ישעיה ( "השמים כסאי" השמים שמם כסא שנאמר וכן. אופנים

 ושרפים וחיות הקדש הם מלאכים עליונים כאמרו ).'א' סו
והאופנים " ועוד כתיב )'ב' ישעיה ו( "שרפים עומדים ממעל לו"

 ומלאכי השרת הם ).בתפילת יוצר(" וחיות הקדש מתנשאים לעומתם
ם וכשפועלי, כשפועלים ברוח נקראים מלאכים, שני עניינים

עושה מלאכיו רוחות "והכתוב לעד . באש נקראים משרתים
 ונקראו אש ורוח על שם ).'ד' תהלים קד(" משרתיו אש לוהט

פ "ואע. שפועלים באש ורוח שהם שני היסודות העולים בטבע
מפני היות המים , שפעולתם באש גם פעולתם במים אבל מעט

ם יורדים בטבע והם מכלל העליונים והם מלאכי השרת השני
ועל כן זכר בסוף . המלווים לו לאדם והמיעצים אותו לכל עצה

כלומר מן , "ומשלשתם יסד מעונו"ואמר , העניין יסוד המעון
אך תדע לך . רוח מים ואש שהם האבות שמהם נבראו הכל

  .והבן זה מאד, באמת כי שם רוח משותף
  

כי , ואחר זוכרו אלה השלשה לא זכר יצירה יותר בשום דבר
ועל כן שב אל פיאות השש .  מהם ונחתם באותיותהשאר נמצא

חמש חתם רום בירר . שכבר נמצאו הגופים והפיאות עמהם
 וחתם בהם ו"יהשלש אותיות מן הפשוטות וקבען בשמו הגדול 
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עד עשר שבהם ] חמש) [שש(הנה תדע כי מן . שש קצוות
הם גם כן שש אותיות מן , נחתמו שש ספירות בשש קצוות

ולפני . י"ז חט"ד והם הו"א וסיים ביו" מן הוהתחיל. הפשוטות
ף והיא גם כן "ד כ"ת והוא מן הכפולות ואחרי יו"א תמצא דל"ה

) הכפולות(ומזה תבין כי מה שנלקחו אלו מן . מן הכפולות
כי . ק"ס עצ"שהם שש נשארו עוד שש שהם לנ] הפשוטות[

כי כמו שיצאו מן צירוף , ב"גבוליהן י, פ שהפאות שש"אע
ואמר בספר . שתים עשרה,  כן יצא מן צרוף שש,שש, שלש

, והעיון תוך, כי החתימה ראשית, יצירה חתם ופנה וחתם
. 'ב דברים וחתימתן ו"וזכר שם י. והחתימה תכלית בראשית

  , והם
  

  .ו"יה חתם רום  ופנה  למעלה  וחתמן ב'ה
  .ה"יו חתם  תחת  ופנה  למטה  וחתמו ב'ו
  .י"הוו  ב חתם מזרח  ופנה  לפניו  וחתמ'ז
  .י"הוחתם מערב ופנה לאחריו וחתמו ב' ח
  .ה"וי חתם דרום ופנה  לימינו  וחתמו ב'ט
  .י"וה חתם  צפון ופנה  לשמאל  וחתמו ב'י

  
דע והבן כי אם תוסיף על החותם האלהי הזה אות אחת והיא 

ב גבולי "תמצא החותם בו י, א אחרת כדי להשלים השם"ה
שה בתים וארבע אבנים כי שלשה אבנים בונות ש. אלכסון

ועתה . ב בתים"ן שבשם בונות י"שאחת כפל כמו שני ההי
א "וה, ד סודו עומק"ואומר כי יו. אצרף לך סוד השם באמת

אם כן סוד השם הראשון שהוא . ו סודו אורך"ו, סודו רוחב
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והוא גוף , ו והוא רום למעלה והוא עומק ורוחב ואורך"יה
ה והוא חותם תחת למטה "וסוד השם השני שהוא יו. ושטח וקו

הנה לך כי ההבדל . הוא עומק ואורך ורוחב והוא גוף וקו ושטח
שבין מעלה ומטה אינו בעניין העומק שמורה על הגוף אך 

ושטח , ורוחב ואורך שמורים על קו ושטח, בעניין אורך ורוחב
וכן לכולם אין הבדל בראשיתם כי מעלה ומטה שהם שני . וקו

דרום וצפון שהם שני הפכים ראשיתם ו, הפכים ראשיתם רוחב
על כן אמרו קצת חכמי העולם כי עומק העולם הוא רום . אורך
וכן מעיד ספר . וארכו דרום וצפון, ורחבו מזרח ומערב, ותחת

ואם כן מעלה ומטה . וסוד השם הנכבד והנורא לעד. היצירה
ופנים ואחור . מעידים על הגוף כלומר שהעולם גוף נברא

ישעיה ( "וימתחם כאוהל לשבת" מתוח כאמרו מעידים שהעולם

 וימין ושמאל מעידים על הקו שהעולם ארוך ובאורך שתי ).'כב' מ
והם שני סרני הגלגל שהם בצפון ובדרום . נקודות זו כנגד זו

ומשתי חותמות תבין הארבעה . ועליהם הגלגל מתגלגל
  . הנשארות ואצרפם לך בכלל

  
  . עומק ורוחב ואורךו"יהחותם 
  . עומק ואורך ורוחבה"יו חותם
  . רוחב ואורך ועומקי"הוחותם 
  . רוחב ועומק ואורךו"היחותם 
  . אורך ועומק ורוחבה"ויחותם 
  . אורך ורוחב ועומקי"והחותם 
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הנה כבר נתבאר לך מדברי שעל ציור אורך ורוחב ועומק 
פ שנודע לכל משכיל כי הרחוקים האלה "ואע. נחתם העולם

ויש להם גם כן ,  מקרה ממקרה הכמותהשלשה אינם גוף כי אם
אך הגוף הוא הדבר המורכב מחומר . חלק במקרה האיכות

. והחומר הוא בדיו והצורה באותיות המצוירות מן הדיו, וצורה
והמקום הוא הגבול שהגוף , וידוע שהם צריכים למקום ולזמן

ויש למקום מקום עד הגיע אל מקום ראשון . נע בו או נח בו
, ויקרא על זה המעמידו על בלימה. כי אם מעמידשאין לו מקום 

כאמרם הוא מקומו של עולם ואין העולם . בשם משותף, מקום
, ואינו בגבול, כי מה שאינו גוף ולא כח בגוף אינו מקום. מקומו

, כי הזמן בעל חלקים והם מקרים בזמן. ואינו נופל תחת הזמן
ים והם רגעים ושעות ועתים וימים ולילות ושבועות וחדש

והמתנועע מתנועע , והזמן מקרה דבק בגוף המתנועע. ושנים
, והזמן מורה על מה שעבר מתנועות הגוף המתנועע, במקום

אם כן העומד , פ שאין עמידה לו"ואע. ועל מה שעומד ממנו
י הראשון ולאחריו בא "עד כאן מה שנמצא בכ(שהוא בלתי תנועה אינו מורה 

 על זמן ואין זמן מורה ) ההמשך מכת יד שניה וזה"אלפא ביתא מה שנמצא בעמוד מ
. ומן בלתי תנועה לא תמצא תנועה בלתי זמן. עליו כי לא יושכל

ואם כן לא יקרא . והזמן הנקרא עומד או הווה הוא נח לא נע
זמן באמת כי אם בשתוף השם שאין עניין בין שני הדברים 

אך הזמן העתיד לבוא הוא . בשום פנים כי אם קריאת זה זמן
. ם תנועת הגוף לפי מספר חלקי הזמן הקטנים או הגדוליםע

והנה הגוף לא יתכן שימצא מבלתי שידבקו לו מקרי הכמות 
וגם הם לא . הגופנים השלשה שהם האורך והרוחב והעומק

ימצאו בלתי גוף ולא כח בגוף אינו נושא אל המקרים הנקראים 
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כבר התירם הלשון ליחסם אליו בשמות משותפים , כמות
וכתיב על החכמה , ל כמה היא עמוקה הלכה זו"רם זכאמ

וכתוב אחר ). 'ט' איוב יא( "ארוכה מארץ מדה ורחבה מני ים"
רחוק " וכתיב ).'כג' קהלת ז( "אחכמה והיא רחוקה ממני"אומר 

 "קרוב יהוה לכל קראיו"וכתיב ). 'כט' משלי טו( "יהוה מרשעים
   ).'יח' תהלים קמה(
  

ו "בואר כבר אמרתי לך כי שם יהועתה אגלה לך סוד יותר מ
הנה תשאלני איך דימית . מורה על עומק ורוחב והוא אמת

ד אינה "ד לעומק וקראת אותו נקודה וכל נקודה עגולה והיו"היו
כי אם חצי עגול ויש לה ראש למעלה וזנב למטה שזאת היא 

א לרוחב שיש לה "ואיך דימית הה. ד באמת י"צורת היו
רך דבק אל סוף רוחבה כשיעור בצורתה רוחב למעלה ואו

ואורך נפרד מרחבה מעט תחת ראשה ולה שני פתחים , רוחבה
, אחד מלמטה בלי צורת רחב ואחד מלמעלה קטן ממה של מטה

ו לאורך "ואיך דימית הוא. א רוחב"ואתה קראת כל צורת הה
ו כמסמר שראשו מביט לצד אחד והוא עב "הוא, שהוא קו ישר

ואתה , נחש שיש לו ראש וזנבמלמעלה ודק מלמטה כצורת 
  . קראת צורתה אורך סתם

  
דע כי אני לקחתי באלו . הא לך תשובתך לשאלות ששאלת

נקודה קטנה (...) הצורות השם הכללי ולא השם הפרטי 
ד וכן "עומק הגוף ביו(.) על (.) מעוגלת מעט היא עיקר העומק 

ו אורך עצמה וכן "א רוחב גופה וכן צורת וא"התחלת ה
 אני ופרטיו רבים אך בהיות תוספת לצורות שלהם הוא לקחתים
ד "דע לך כי צריכה להיות היו.  ואני אגידנו לך]אחר[לעניין 
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צורתה חצי כדור עגול בעל ראש וזנב מפני שדומה לתלי 
ראש וראשית , ד תלוי ולו ראשית ותכלית שהם ראש וזנב"והיו

, ין זהעל כן הוא עמוק מאד להב. לעשרות וזנב ותכלית לאחדים
(.) ואם תאמר איך יתכן לומר שאות מורה על עצם השם יהיה 

שהאות לא יתכן היותו נמצא ומצויר בלא , ותדע לך שכן הוא
וצורתו ומספרו ושמו מוסכם על מה שראוי להורות , צורה
שכל והוא סבה ' והדבר הקרוב לנו להבין הוא שהשם יתע, עליו

ן דמיונית בין ראשונה לכל ציור ולכל צורה בין שכלית בי
, ראשית הכל ותכלית הכל והוא צורה לכל' והוא ית, הרגשית

והשפע נשפע מאתו , והוא פועל אחרון בכל. וסבה אחרונה לכל
. גם כן כולו אחרון שאין אחריו אחרון אחר, עלינו והוא כן' ית

. ד"בשפעו כל זה הורה היו' על כן הוא התכלית מצד השם ית
רות נעוץ סופן בתחלתן ותחלתן ואמר בספר יצירה בעשר ספי

ועל כן הספירות עשר ולא . בסופן כשלהבת קשורה בגחלת
ועוד אמר עשר ספירות שאין להם . עשר ולא אחת עשרה, תשע

עומק , עומק טוב ועומק רע, סוף עומק ראשית ועומק אחרית
עומק צפון ועומק , עומק מזרח ועומק מערב, רום ועומק תחת

ממעון קדשו , מושל בכולן' ך נאמן יתואדון יחיד אל מל. דרום
כולו מושל באלה העשר עמוקות לעולמי עד שהם . ועד עדי עד

הוא הכל ' כלומר שהוא ית, פאות' ראשית ואחרית וטוב ורע וו
ד וצורתה "ועם זה כבר התבאר סוד יו. והוא בו בכל והכל בו

ואפילו בפרטיה ואוסיף לבאר לך סוד שמה וסוד מספרה יותר 
  .מבואר
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ד מלשון תודה כמו שתאמר מן יודה יוד כמו ידה ויוד "דע כי יו
 ".יודו ליהוה חסדו"כן תאמר מן יודה יוד לרבים יודו כמו 

ד הוא שהשכל האנושי הוא האחרון "ואם כן פירוש יו
העשירי יהיה "ו. שבשכלים הנפרדים כולם והוא העשירי

אשונה  והוא שיש מציאות לסבה הר)'לב' ויקרא כז( "קדש ליהוה
כי שני עדים יש לנו על מציאות , כמו שאמרו אוהבי החכמה

, והיות הצורות הוות. השכל והם צאת שכלנו מן הכח אל הפועל
ופועל . הנה הנפסדות נמצאות בחמריהם בכח ויוצאות לפועל

נבדל שפעולתו מימינו וכל , ונותן הצורה צורה, השכל שכל
וא שרו של היוצא מן הכח אל הפועל הוא השכל הפועל וה

וכן . 'עולם והוא יורה ויעיד על השכלים הנפרדים ועל שמו ית
חתום בנו והתחלתנו ' מספר שהוא עשרה לעד על היות השם ית
והוא אצל השכלים . מן השכל הפועל בנו שהוא העשירי

ועל זה . האחרים תכלית ואצלנו המורכבים והמעושרים ראשית
, ת ולא מן המאותהיה שם השם מן האחדים ולא היה מן העשרו

' א והלך לפנים עד ו"וחוזר חלילה אל האחדים עד חציים לה
להורות על חזרת החלילה כאמרו . א"ועוד חזר לאחור לה

וישוב העפר אל הארץ כשהיה והרוח תשוב אל האלהים "
. כלומר גלגל הוא וחוזר בעולם חלילה). 'ז' קהלת יב( "אשר נתנה

מה שנסתפק לך בעניין  הנה כבר בארתי לך .ה"יהווזה סוד 
  . ד"שאלתך על עומק יו

  
אין ספק כי עניין צורת האותיות כולן . א"ועתה אגיד לך עניין ה

אך יש שהוא מורה על אורך , לא ימלטו מעומק ורוחב ואורך
ולפני אגידי דבר מזה אצטרך . ו כמו שאגיד"יותר מאחרות כוא
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ו צורתם וז. ב אותיות כדי שיובנו לך ענייניהם"לצייר צורת כ
לפי הכתיבה המרובעת המקובלת היום בידינו כפי קדמונינו 

שקבלו מפי הנביאים והנביאים מפי משה , ל"חכמינו הקדושים ז
אם כתיבתינו זאת . ה ומשה מפי הגבורה מהר סיני"ל ע"רבינו ז

והנה . אשורית שמה כן מפני שמאושרת באותיותיה לא זולת זה
  . עדים ברוריםספרי הקדש הנמצאים היום בידינו ל

  
אבג  דהו  זחט  יכ  למ  נסע  פצק  רשת 

שכל הלשונות נכללו בהן ב אותיות "אלו צורות כ
ואחר שציירתים לך אודיעך שהם צורות . וכל הדבור יוצא מהן

מעידות על התולדות בשלשת דרכי עדות בצורתן ובתנועתן 
וגם שמם ומספרם וניקודם שהוא המניעם . ובמקום תולדותם

ואם תאמר מה ראית לומר שאלו הציורים .  עדותלתוספת
מורים על התולדת יותר משאר ציורי האותיות הנמצאים לשאר 

וגם אני אומר כי צורת האותיות כתב ישמעאל או כתב . האומות
יון או כתב לועז והדומים להם מצורות כתבי שאר האומות הן 

  .מורות על התולדות הנה תשובתך בידך
  

. נות נדברות בפה כלומר בשפתים ובלשוןדע בני כי כל הלשו
וכל זה בטבע ואין צריך המדבר . על כן נקראו שפה ולשון

שתאמר . לדמות צורות אותיות מצויירות לפני היותו מדבר
שהרי הנשים והקטנים . שאם לא יראה צורות אותיות לא ידבר

ושום צורות אות משום כתב אינם , ועמי הארץ מדברים
ואין להם צורך לראותה כדי לדבר , לםמכירים לא ראוה מעו
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' ב אותיות וה"אך לא ידבר שום מדבר בלתי כ. בראותם אותה
וזה . מקומות הפה כמו שכתבתי למעלה' תנועות הנולדות מן ה

ב "שאם תאמר אני אוסיף על כ. דבר שלא יכחשנו שום משכיל
ותביא ראיה מן אותיות נמצאות , ענייני הדבור או אגרע ממנו

כגון . נות נוספות על הנמצאות בלשונינו או נגרעותבשאר לשו
ן כיוצא בהן שאינם נמצאים בלשונינו "בלשון ישמעאל או שי' ג

א שחסרו מלשון לעז "ן וה"ת ועי"ף וכיוצא בזה או ח"או כ
דע שכל אלו הנה הם כמרופים ברפיון גדול והוא . וכיוצא בהן

הם או . או ברפיון בינוני או חלוש מאד, במקום מוצאם
או בדיגוש בינוני או , כמודגשים בדיגוש חזק במקום מוצאם

ד "והנה אנחנו בעצמינו ובלשונינו ידענו כי בג. בדיגוש חלש
ת מרפין ומדגשין הרבה ומעט ובינוני לפי כל אות ולפי "כפר

כי . ואפילו רוב האותיות אנו מדגישין ומרפין במקומות, מקומם
פ "ואע, בלים דגשותד לבד אמרנו שאינם מק"ח הע"אותיות א

שכשתדקדק אחריהם בעיון תמצא שאפילו גם הם מקבלים 
' ף מודגשת בג"כי הנה מצאנו אל. דגשות במקומות רבים

א מפיק דומה למודגש וכל "שרף וכל ה(.) גם כן ' מקומות וד
כאמרך . ת שאחריו אות מודגש  נוטה גם הוא למודגש"חי
וכן . כיוצא בהם רבים ו)'ג' תהלים נא(" ָחֵּנִני אלהים כחסדך"

פחות (.) ואם כן כל האותיות . רבים וכיוצא בהם(..) באמרך 
ב אך ציירנו מקום מוצאם המוכרח ומנינו "ב או יותר על כ"מכ

. אותם במציאות הכלים המולידים אותם בחמשה מקומות הפה
ויותר מזה אגיד לך אני כי הנה אנחנו הספרדים אין אנחנו 

אך , ף מרופא"כי אם בעת היות כ', קל' מבדילים בין קריאת כ
ף "והמערבים מדגישים הקו. המודגש שווה הוא בפינו במבטא
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והצרפתים והאשכנזים . ף בקריאתו"הרבה כדי להבדילו מן הכ
ואנחנו מדגישים אותו מעט במקום . ד הרבה"מדגישים היו

והם . בקריאתם' לצ' וגם אין אנו מבדילים בין ס, הדגשו
וכיוצא . 'בקריאתה כדי להבדילה מן הסהרבה ' מדגישים הצ

כל שכן שהוא יותר , באלה העניינים שזכרתי הם בכל לשונינו
ב ולא גרענו מן "עם כל זה לא הוספנו על כ. בין שאר לשונות

  . ב"כ
  

וידעתי שתטעון עלי טענה אחת הכרחית ותאמר אחר שהודית 
, והף בלשונינו יוצאים בשו"ף וקו"וגם כ' וצ' בפיך כי ביטוי ס

' או צ' כי שנים היו מספיקים ס. ציורים' מה צורך לצייר מהם ד
כי ', לק' אענה לך שזה העניין לא יתכן בין כ. ף"או קו' וכן כ
ף שנוכל "ף מודגש ומרופא ככ"מודגש ומרופא ואין קו' הנה כ

' לצ' אך בין ס. ועל כן הוצרכנו לשניהם. ף ברפה"לקרותו כ
ואם . ני שאין דבר מבדיל בניהםיתכן לטעון עלינו בטענה זו מפ

כן בזה אני מודה על האמת כי זה שאנו משוים בין בטוי שניהם 
. ולא דקדקנו על אמתתו, הוא טעות שנפל בפינו בעת הקריאה

י מעט כדי להבדיל "וכשדקדקנו שבנו על אמתתו ודגשו הצד
שהנה בקריאת , אל תפלא מזה, בין שניהם מעט הבדל ודי

על כן אבארם ,  רוב המדברים בלשונינושמות האותיות שיטעו
  .ה"אני פה ואפרש שניהם בע

  
' ודע שהקול היוצא מן הגרון נחלק לחלקים רבים אך עניינם ג

ולפי לחות , והם קול גדול וקול דממה וקול בינוני. חלקים הם
ולא ידבר שום מדבר . הריצה וזכות הגרון יהיה קול המדבר
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כי בפה . שיב אליו רוחבלתי פתיחתו להוציא ממנו רוח ולהו
ובאפים נכנס ויוצא הרוח לקרר את החום הטבעי שבלב שלא 

והרוח הזה האוירי מורגש לעיניים בבואו . ישרף הגוף ממנו
ואם הוא חם הרבה או . והוא חם ולח ופעמים קר ולח, ובצאתו

כמו שהאש שורף ברוב חומו , ישרף] שהגוף[קר הרבה גורם 
היותו בינוני בחומו וקורו ולחותו אך ב. והשלג שורף ברוב קורו

אמנם דרך הקול גם כן לא . זה דרך הרוח, החי עומד קיים בו
כי הקול אינו גוף . יתכן להיותו מורגש לעיניים כי אם לאוזניים
ולפי ההכאה יהיה , ברוח אבל הוא נולד מהכאת אבר באבר

הקול , וידוע שהמקום החלול או המנוקב. הקול או קטן או גדול
בו יותר זך מפני זכות האויר הרוחני הנכנס בו כמו נשמע 

הכינור והדומים להם מכלי הזמר המולידים קול בלא דבור 
וכן האצלות והעליות הגבוהות והמערות וההרים . כלל

אוירם חלול יראה , והמרחצאות והבתים החרבות וכיוצא בהן
ומזה הסוד תבין מה עניין . כי נולד מהן גם כן קול כקול המדבר

אחר . בקולו של משה, "משה ידבר והאלהים יעננו בקול"
ומזה , שתדע שגוף האדם כולו נקבים נקבים חלולים חלולים

תבין איך השכינה שורה בגוף הנקוב והחלול המוליד הדבור 
  .זהו דרך הקול

  
אמנם דרך הדיבור הוא יותר דק ואינו מורגש לא לעיניים ולא 

ובן ללב שהוא כלי פנימי אך מ, כי הם כלים חיצונים, לאוזניים
אך שבעה שערים שבראש שהם . נסתר כמו שהדבור באמתתו

כולם כלים צריכים , אפים והפה' עיניים וב' אוזניים וב' ב
כי באמצעותם יבינהו הפה . לדבור הנכתב קודם שיבינהו הלב
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ויפח "והאפים לצורך הרוח ככתוב . להוליד בו קול ודבור
והאוזניים , לראות האותיותוהעיניים , "באפיו נשמת חיים

ואז הלב מבין אחר , לשמוע הקול היוצא מהפה אל הדבור
ועל כן ההבנה שבלב . שלמד הלשון ההוא שמדברים לו בו טוב

והשכלית . ממנה דמיונית וממנה שכלית, היא הנקראת השגה
. וממנה מבדלת בין אמת לשקר, ממנה מבדלת בין טוב לרע

והמבדלת בין אמת , עומיתוהמבדלת בין טוב לרע נקראת פר
, ואחר זה אודיעך כי צורת הדבור. לשקר נקראת אלבית

אלמלא שהיא מצויירת בלב המדבר לא היה יכול להוציא 
וידוע שצורת הדבור לכל מדבר בטבע . הדבור לפועל לדבר בו

ובהסכמה בלשון מהלשונות היא צורת הכרת העניינים 
עוד גם כן צורות ומתוך זה חייבו המדברים לצייר . הנמצאים

והוא עוד ציור מלות באות . שמות לעניינים שאינם נמצאים
והוא עוד ציור פעולות מורות על זמן עבר , לקשור השמות
וכשתעיין בכל צורת הדבור לא תמצא דבר אחד . ועומד ועתיד

השם ומלה בו כי אם שלשה דברים שהתחלנו בהם והם 
 מקרים  והשם הוא העיקר והמלה והפעולה הם.ופעולה

וזה כולו אין צורך לדיבור לציירו באותיות . נמשכים אחר השם
ועל כן באו ציורי האותיות בציורי עיקרי . כי אם במציאות

ועל כן נצטרך להודיעך כי ציורי אותיות מכתבנו הם . המציאות
יותר מעולים משאר ציורי אותיות שאר המכתבים של שאר 

נו אינם מקובלים וטענתנו בזה היא שכל עמי אומת. אומות
שידעו לומר קבלה יש בידינו שאם פלוני הסכים , במכתבנו

ה ניקד "אך הם מקובלים שעזרא הסופר ע. לשונינו או מכתבנו
גם הם מקובלים עוד שמשה , ד ספרים של תורה שבכתב"כ
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רבינו נתן לנו תורה מהר סיני והיא הכתובה על הלוחות משני 
אמנם . ו מקובל אצלנוחדוש לשונינו אינ, אך הוא. עבריהם

,  באותיותנו ובלשון הקדש]נברא[המקובל יותר הוא שהעולם 
ואיש ואשה לעדים על היות כל הלשונות הסכמיות מאדם 

  . וזהו האמת בלי ספק כשידוקדק זה הדעת. הראשון
  

התחיל אדם בלשון אחר )לא(ואחר שהדבר כן לא יתכן ש
 שקרא לו אמנם מה. מהלשונות לקרוא שמות לחיים הנמצאים

אך . האלהים שמות אין בו צורך שיקרא לו האלהים שם
טענתנו היא שאדם נביא היה וכן נח וכן אברהם יצחק ויעקב 

וקבלו זה , כולם היו נביאים בלא ספק, ולוי וקהת ועמרם ומשה
וידוע שהקבלה . ושאר נביאי אומתינו קבלו מהם, מפי זה

 וידוע שאינו .ה"הנשארת היום בידינו היא מדברי הנביאים ע
) שלא(המדמה ] כי) [כח(דומה דבר מקובל מפי מנהיג לבד 

וראיה , הגיע אל השגת הדבור מהשכל הפועל באדם חי] שלו[
אך טענתנו השכלית גם כן במעלת . וטענה תורית בלא ספק

והיא שכל האומות , אומתינו ובמעלת לשונינו היא מושכלת
, לו שם כלליוהיא שכל מה שנמצא במציאות יש , מודות בה

וצריך עוד . צריך שיבדל מזולתו בעניין מעלה מן המעלות
ואז , אם יש לו שם פרטי גבוה ואם לא, לדקדק אם השם ההוא

וכן צריך לדקדק אחר . ידוקדק עוד אם יבדל בו משאר מינו
וגם כולו הוא בטבע , הפרט ההוא עד הגיע אל הפרטי האחרון

כאמרם , הטבע בחירהבלשונינו נקרא זה . ואין להרהר אחריו
ה בעולמו ומכולם לא בחר להיות כסא " ברא הקב]רקיעים[שבעה 

סולו לרוכב ערבות ביה "כבוד למלכותו אלא ערבות שנאמר 
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אשר בחר בנו מכל "וכן אנחנו מברכין ). 'ה' תהלים סח( "שמו
והעידו על זה הנביאים עוד ". העמים ורוממנו מכל לשון

 וכן כתוב ).'ה' שמות יט( "העמיםוהייתם לי סגולה מכל "באמרם 
 ).'ב' עמוס ג('  וגו"רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה"

והרבה כיוצא בזה מן הטענות התוריות על בחירת אבותינו מכל 
  . אומה ולשון

  
ותאמר כוכב זה שם כללי , וכן התחייב בהכרח שם לכוכבים

. ופרטי כוכב חמה ופרט גבוה שם כוכב מאיר והוא שם השמש
י גם השמש נקרא כוכב אלא שנקרא מאור גדול ומאיר יותר כ

וכן אין ראוי שתשאל למה בחר השם . משאר הכוכבים
אתה הוא יהוה "באברהם יותר מכל דורו כמו שנאמר 

ויבחר בזרעו " וכן ).'ז' נחמיה ט( "האלהים אשר בחרת באברם
בך בחר יהוה אלהיך להיות לו לעם " וכן ).'לז' דברים ד(" אחריו

ואין ,  דע שמלת צומח שם כללי ופרטיו רבים).'ו' דברים ז(" גולהס
והטענות התוריות על זה . בכל פרטיו יותר נבחר בטבע כיהודי

אך הטענות השכליות על זה . כבר זכרנו קצתם, הן רבות מאד
ל זכרו זה כאמרם "הן שכל אדם בעל כתב ובעל לשון ורז

שרביטי ' ועלשון ' ה בעולמו וע"שבעים כתב יש לו להקב
ובכל מקום מוקטר מוגש לשמי ומנחה "והנביא אמר . מלכות
ל מורה " ופירש הרב הגדול רבי משה ז).'יא' מלאכי א('  וגו"טהורה

צדק במורה נבוכים כי זה רומז אל הסבה הראשונה של כל 
ל שום "אדם והוא מכווין אליה וידוע ששום אדם בעולם ר

שאם היתה , אמונתהאומה מן האומות אינה חושבת שטועה ב
חושבת זה בכללה היתה אמונתה נאבדת והיתה נחלפת באמונה 
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אך כל אומה ואומה קבלה בקבלה מחוזקת שאמונתה . אחרת
ואל תפלא מן . ושאר האמונות פחותות כנגד אמונתה, אמיתית

שהרי . היות האמונות נחלקות וזרות ונכריות ורחוקות זו מזו
לה בין הנקראים בשם יחס אפילו באומה אחת בעצמה זרות גדו

וידוע שהשם . כגון אומתינו שנחלקה לאומות רבות, אחד עליה
והנה הם . הכולל כל אומה שם אחד כללי והוא שם יהודי

נחלקים ליחסים אחרים פרטים לשם יהודים כגון רבנים 
וקראים וצדוקים וביתוסים וכותיים ורבים אחרים אין אנו 

ם מאמינים יותר אמונה והנה הרבנים מתפארים שה. מכירים
וקוראים אותם מינים , טובה מן הקראים והכותיים

וכן גם הם קוראים את הרבנים ואומרים שהם . ואפיקורוסים
וקוראין עליהן , פתאים שמאמינים דבר שאין ראוי להאמינו

וטענתם שהנביאים הם החכמים ". פתי יאמין לכל דבר"
שראוי לכתוב ואילו ראו , הגדולים שבכל מן חכמי בני אדם

עד כאן כתב היד  (....ולצוות על התורה שבעל פה היו כותבים אותה
  )השני

  
   

  )כך מופיע בכתב היד( -אלף בית שהועתק מספר מפתח הרעיון 
  

דע כי אלף זה הציור הוא ציור . שמו אלף ומספרו אחד
והוא הנמצא , והוא גוף בעל שלש פאות, דבר נמצא

ת ימין ושמאל והוא נחלק לשלשה ויש לו צוואר וזרועו. תחילה
ולו צורה תחתונה דבקה אל האמצע . חלקים מעלה ומטה ואמצע

וזהו מה שכתוב בספר יצירה בבריאת . כצורת חבור הרגל
ואם כן ציור זה . האדם שהורה עליו שהוא בעל ראש בטן וגויה

א
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ועל זה הסוד נאמר ביחזקאל שראה על הרקיע , ציור אדם
ואמר וממעל לרקיע כמראה דמות , כמראה אדם עליו מלמעלה

ואמר שלמעלה ממנו דמות אדם חלוק לשני חלקים , כסא
ומנה הראש והגויה , כי הוא מנה הכלל. ממראה מתניו ולמטה

כמו . מפני היותם משני יסודות עליונים מאש ורוח, לדבר אחד
וגויה , ובטן נברא ממים, שכתוב בספר יצירה ראש נברא מאש

ואם כן הראש והגויה לבדם הם מלאכים . מרוח מכריע בנתים
עושה מלאכיו רוחות "ומשרתים כמו שביארנו למעלה מאמרו 

וכן הנביא חילק הראש והגויה לחלק ". משרתיו אש לוהט
שהנה הנפש היא . והדין עמו מכל צד, אחד והבטן לחלק אחר

שמקום משכנה , שורה על הראש והגויה לבד יותר מכל הגוף
והחכמה . על כן לב מבין,  שהוא בגויהבמוח שהוא בראש ובלב

והבינה והדעת במוח והלב המבין הוא המכריע בין החכמה 
וסוד התפלין לעדות על . ועולה ציור הבנת הלב בנתים, והדעת

כלומר , היות שורש מציאות אמיתת ההשגחה במוח ובלב
הנה לך כזה הציור מעולה ומורה על . בראש וגויה באש וברוח

(.) ל על תולדת האדם "ר, בכל המציאותהתולדת המעולה ש
והם שם זה הציור אלף ועניינו הוא מפני שכל חכמה אנושית 

והנה אלף כמו למוד מגזרת . אינה מגעת לאדם בלא לימוד
אלופי " גם אלף לשון שררה כמו ).'לג' איוב לג( "ואאלפך חכמה"

 גם אלף לשון המספר האחרון שהוא ).'יד' תהלים נה(" ומיודעי
והנה האדם שעל הכסא . כי רבוא ורבבה מלשון רבוי, ףֶלהֶא

על כל . הוא השר הגדול שבשרים הוא שר הפנים בלא ספק
ועל זה נקרא , שהוא סבתו הראשונה והאחרונה' בשם ית) קו(..
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ומפני היותו ראש הושם הראש . כמו שאמרתי) שר(..אלף 
  . והנה אלף תכלית ואחד ראשית, ומספרו אחד

  
ובזה דומה אל , ראשית ותכלית כאלף, יתוהנה האדם ראש

" מראה דמות כבוד יהוה"ועל זה כולו נאמר עליו . השם
 ומפני היות כל מין האדם נמצא מן אדם אחד לבד ).'כח' יחזקאל א(

שנקרא ' נקרא אחד כשם ית, והוא אדם הראשון, ראשון לכל
אחד "וכן ראוי שכל צדיק וצדיק נקרא אחד כאברהם . אחד

ה "ד(" ישראל גוי אחד בארץ" וכן ).'כד' יחזקאל לג( "היה אברהם

ל עמוד אחד יש בעולם שהכל תלוי בו " וכן אמרם ז).'כא' יז' א
'  וכן א).'כה' משלי י( "וצדיק יסוד עולם"וצדיק שמו שנאמר 

, תמצאהו עם כל אות ואות שאי אפשר להזכיר שום אות בלתו
וכן . ספר בכחוכן מספרו אחד והוא בכל מספר בפועל ובו כל מ

שמו אלף מורה על מספר משולש והוא כי ראשי המספרים 
עד עשרה ' כי מן א, ק שוים במספר"והנה אלף עם אי. ק"אי

ומעשרה ועד עשרים אתה , אתה מונה סימני אותיות אחד אחד
. ף"והעשרים סימן אחד והוא כ, מונה סימני אותיות שנים שנים

והשלושים סימן אחד ומן עשרים ואחד עד שלושים שנים שנים 
וכן לכולם אתה מדבק האחדים אל כל מספר . ד"והוא למ

י שבם שלמו "ועשר שסימנם ק' העשרות והם שנים שנים עד ק
ומשם ומעלה אתה משלש סימני אותיות . העשרות כולם

א ומשם "וכשאתה מונה מאה ואחד עשר אתה מסמן קי. המספר
וכן ,  לשלשף מספר ראשון"ועל כן אל. ומעלה מתחיל השלוש

האדם בעצמו הוא מספר ראשון לשלוש שהוא בעל גוף ובעל 
. וגופו משולש ראש בטן וגויה כמו שרמזנו. נפש ובעל שכל
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אם תראה , ף"ועל מה שאני יסדתי והתחלתי לבנות על ציור אל
שחסרתי מן הראוי לרמוז בו השלם אתה חסרוני דרוש וקבל 

  .שכר
הוא גוף רחב מלמעלה ו. זה הציור שמו בית ומספרו שנים

ואחר הרוחב התחתון בסופו נקודה . וארוך בסופו מלמטה
וזה הציור הוא כציור משכן . יוצאה לחוץ מורה רגלי האלף

שיש לו שלשה צדדין סתומים וצד אחד פתח כציור העולם 
כמו שנאמר , שמזרח ומערב ודרום סתומים וצפון פתוח, בעצמו

ל כשברא " וכן אמרו רז).'יד' ירמיה א(" מצפון תפתח הרעה"
ה את העולם סתמו משלשה רוחותיו והניח צד צפון פתוח "הקב
כל מי שיתפאר שהוא אלוה יבוא ויסתום את הפתח וגם , ואמר

וגם אני אודך כי תושיע "וכן כתיב . אני אודה לו שהוא אלוה
וידוע .  כלומר שסתמת שמאלך בכח ימינך,)'יד' איוב מ( "לך ימינך

ועל כן נזכר ,  בשמאל ומשכן צד הטוב בימיןכי משכן צד הרע
ימין יהוה עושה חיל "כאמרו . לשם ימין ולא נזכר שמאל

ימינך יהוה נאדרי "וכתיב ). 'טז' תהלים קיח(" ימין יהוה רוממה
אף ידי " וכתיב ).'ו' שמות טו(" בכח ימינך יהוה תרעץ אויב

כל צבא ו" וכתיב ).'יג' ישעיה מח( "שמים יסדה ארץ וימיני טפחה
 ואף אם ).'יט' כב' מלכים א(" השמים עומד עליו מימינו ומשמאלו

ואמרו וכי יש . שמאל ממש(..) נכתב הנה שמאל כבר ביארו 
שמאל למעלה אלא אלו מימינים לזכות ואלו משמאילים 

והנה צד הבית שהוא למטה מורה שהבית . והבן זה מאד. לחובה
שכנו כמו שהעולם ומ. משכן לאלף ועל כן נקרא שמו בית אלף

פ שאין צריך למשכן ולמעון אך "ואע, בית השם ומשכנו ומעונו
השכין עליו אורו וזוהרו ואור ' אחר שהעולם עשוי במאמרו ית

ב
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ועל זה יקרא משכן לו ולמשרתיו על . מלאכיו וזוהר משרתיו
דרך משלי היכלי המלכים וחדריהם ומשכניהם ומעונותיהם 

לים והשולטים עליהם ועל כל שהם המוש, וטירותיהם ודבריהם
ודע שזה מורה על המשכן הנקרא , ומספר בית שנים. אשר בהם

לפי שהמשל הנשוא אינו ממין בעל הבית אבל יש שינוי , בית
והנה שנים . גדול ביניהם כהבדל האדם והבית על דרך משל

פ "ואילו היה ממין אחד ואע, כפל אחד והוא שני אחדים
והוא גם כן מלשון . בלא ספקשנמצאו השנים מהרכבת אחד 

ואם כן השנים ' כי בידוע שלא ימצאו שנים מבלתי א, שניות
והנה ימצא אחד מבלתי שנים ואם כן אין האחד . צריכים לאחד
, ודע שכמו שהאחד ראשית כל מספר זוג או נפרד. צריך לשנים

ושלשה ראשית כל , כן שנים ראשית כל הזוגות וגם הוא זוג
  .פרדהנפרדים וגם הוא נ

  
זה הציור מורה על דבר בעל . שמו גימל ומספרו שלשה

ראש וארוך ישר וברגלו קשור רחב אחד למטה ישר 
וזו ההוראה כעל , והנה אורכו ורוחבו שווים. כשיעור אורכו

וכן כל מה . דבר שהוא בעל ראש ורגל ואורכו ורוחבו שווים
שיש לו ראש ורגל הוא מורה על מעלה ומטה כלומר על דבר 

. כלומר באורכו וברוחבו, עליון ותחתון ושווה בשני ענייניו
והנה . שכל מעלה ומטה הם עומק הגוף, וכבר ידעת מתוך דברי

ציור זה עומק ורוחב ואורך כשלשת הריחוקים שמהם נולדה 
ובהיות העומק לא שווה והאורך . כל פיאה ונמצא כלל קצה
  .והרוחב שווים תשמע עניינו

  

ג
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אתה מעמיק בראשו ואתה מעיין אם דע שהעומק בכל דבר 
ראשו של דבר הוא עיקר מה שאתה מעמיק בו אם סופו וכפי 

כי יש מה שסופו טוב מראשו ויש מה . היותו אתה דן אותו
 "טוב אחרית דבר מראשיתו"וכן כתוב . שראשו טוב מסופו

 ופירשו ).'יד' קהלת ב(" חכם עיניו בראשו" ועוד כתיב ).'ח' קהלת ז(
והראש והזנב שני ראשים גם שני זנבים . ל דברבו בראשו ש

ולפי מעלת כל אחד ואחד מהם כשתעריכהו לזולתו יוודע איזה 
ואז יקרא , מהם עליון במעלה ואיזה מהם תחתון בפחיתות

וכן ציור גימל כשתצייר המציאות . המעולה ראש והפחות זנב
, בו תמצא ראשית המציאות עיקר ושורש וסוף המציאות זנב

והאמצע כולו בלא תוספת ובלא , עריכהו אל ראשיתובעת שת
כאמרנו ארכו ורחבו שווים והם כל בעלי התולדת . מגרעת

. שכולם נבראו בשווי כפי מהות כל מה ומה מהם ושמו גימל
והגמול אינו נופל . ודע שזה מורה על דבר נגמל מלשון גמול

 והגמול אינו נופל אלא על דבר, אלא על דבר נגמל מלשון גמול
 "ויגדל הילד ויגמל"כמו , נגדל ונשלם במציאות ראשון

 שזה גמול לו שמוציאין אותו על דרך מעולה שלא )'ח' בראשית כא(
והוא לפרנסו במזון שלא היה ראוי לו מקודם , היה מכירו מטרם

גם גימל מלשון . ושכר העולם וגמולו הוא תשלומו, שיזון ממנו
, ם על השלושוכן כל משא הוא ש. גמל נושא משוא כבד

וכן , ובשלוש תלוי כל הלשון כאמרך המשא והנושא ונשוא
כאמרך ' וכן כל דבר אפילו בשם ית, הכותב והכתיבה והכתוב
וכן השאר ועל זה מספר גימל שלשה . השכל המשכיל והמושכל

  . כמו שאמרתי לך מציורו בשלשת הרחוקים
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ושנים ואחד הוא כשאר המספר אלא שנבדלו ' ועניין הג
א ועיקרו שלש ואינו ריבוי "כי זה סופו ה, תם מלשוןשלש

לא ריבוי , וממנו ועד תשע עשרה אין שום מספר מורה ריבוי
הוא מורה ריבוי מצד אחד אך לא לפי . זכרות ולא ריבוי נקבות

ד "כי הלשון כשמורה על ריבוי זכרות מוסיף יו, דרך הלשון
בות מוסיף וכשמורה על ריבוי נק. ו"ו תי"ם ובמעט מקומות ו"מ
ואין משלשה ועד תשע . ם"ד מ"ו ובמעט מקומות יו"ו תי"ו

ן "אך שנים מורה על כפל מפני היות הנו. עשרה לא זה ולא זה
אין אחד , ם"ד מ"וכל ריבוי ביו, ד בחירק"מנוקדת בפתח והיו

ש "והרי, מהם מנוקד כמו עשרים שהוא לשון ריבוי זכרות
ו "וכן ו. קדים לעולםם אינם מנו"ד והמ"מנוקד בחירק אך היו

וכל כפל נקבות . ו בריבוי נקבות אינם מנוקדים לעולם"תי
ד מהם הם "ויו, ן מן שנים"ן נו"ו כמו שנים שעיקרו שי"בתי

והנה גם שתים היה ראוי להיותו . מורים על כפל הזכרות
ו "והתי, ו"והדגש על התי, ו"ן ותי"ן נח בין שי"שנתים בנו
, שתים, ו של שנתים" להיות תין ההוא ושב אם כן"מבלעת הנו
א המורה תמיד על נקבות בסוף הדבור ברוב "במקום ה
  . ומזה תבין כי המספר הפך שאר הלשון. המקומות

  
ה בספר צחות בפרשו "וכבר זכר זה בן עזרא החכם בלשון ע

, והאמת הוא מה שאמרו שם בעניין. האותיות ושמם ומספרם
מספרים משלשה עד א מורה על נקבות ובאו ה"זה כי אחר שה
זו ראיה שהמספרים האלה הפוכים , א בסופם"עשרה כולם בה

, שהנה לא מצאנום נזכרים בספרים כי אם על זכרות. מהלשון
ם ועדיין זה על "ם במקום האי"ובסמוכים יבואו תוי. וזהו ההפך
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זכרות כי אם במקום מן המקומות שיבואו לפעמים גם כן לשון 
שלשת החצים צדה אורה לשלח לי והנה גם אמרו ואני . נקבות

ואמרו . ומלת חצים לעדות, למטרה הוא בא על לשון זכרות
וכיוצא . הוא בא על נקבות ומלת נשי לעדות, ושלשת נשי בניו

א ובלא "אך מספר אחד הוא בלא ה, בזה ימצא במספר מקומות
ואם הוא מלשון , ואם הוא מלשון אח הוא מעניין חבור. ריבוי

, ותרגום אחוז אחוד.  גם הוא מעניין חבורהמורה עניין יחד
ל בהיות היות אח ואחות "וכן אמר הרב ז. כלומר מחובר

והנה על . נאמרים בשיתוף מצד ההשאלה על דבור דבר לדבר
זה צריך להודיעך כי כל מספר מקרה נוסף על עצם דבר 

כי . ולא יתחבר לא עם גוף מורכב מחומר וצורה, הנמצא
וכן כמות הוא מכלל כמות , רקהמספר נקרא כמות המתפ

ואם כן לא יקרא במי . וכמות המדבק הוא הריחוק, המתפרק
ולא ' לא ביחיד כמו א, שאינו גוף ולא כח בגוף בשום מספר

ולא ברבים כמו עשרים ולא בשאר המספרים , בכפל כמו שנים
ועל כן , כי אינו מקבל מספר אלא דבר שהוא מחובר. כלל

  .גוףמורה ' אמרתי לך אפילו א
  

וזהו הציור הוא הפך . זה הציור שמו דלת ומספרו ארבעה
או     ,  ואם תיקח גימל ישר ודלת הפוך כזה. מציור גימל

חברים  כשני תמצאם שניהם הנה  ,    הפוך ודלת ישר כזה גימל
וכשתי דלתות סגורות שהם מתגלגלות על , רואים זה את זה
הם שניהם כשני שערי וזהו עיקר ציורם כי . שני צירי הבית

רחב ' והנה ציור ד. הבית ועמהם כל בית נסגר ונפתח באמת
פ שהגימל אינו כן כי אם רחב וארוך כציורו "ועמוק וארוך ואע

ד
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ת אינו כן כי אם ארוך "וכן גם הדל. המצוייר בתחילת מחשבה
והנה עוד ידוע כי אין . ורחב בציורו המצוייר בתחילת המחשבה

ואין , ל"ל אלא הזנב הנוסף על גימ"וגימן "הבדל בין ציור נו
וכן אין הבדל . ת"ש אלא זנב הנוסף בדל"ת לרי"ציור בין דל

ת "לחי' וההבדל שבין ה. ת"אלא הזנב הנוסף בבי' לב' בין כ
א אינו מדובק אך הוא מעל שני ציורים "מדובק בציור אחד והה

כי אין שום אות בעל . מה שאין כן ציור שום אות אחד, נפרדים
' גם כן כ. וזה לעניין גדול, א לבדו"שני ציורים נפרדים כי אם ה

' ובין ו. ת ציורם אחד בעצמו ושנויים תשמעהו לפנים"וחי
ו בעל צד אחד "ן בעל שני צדדים בראשו והו"ן שהזיי"לזיי

. לדלת' הפוך כהפוך ג' לק' ובין ל. בראשו והוא צדו של פניו
יתה אך העין יותר שהצדי יותר מיושבת על תחת' לצ' ובין ע

. אך לזאת שני ראשים ולזאת שני ראשים, מעוגלת מעט מלמטה
וכבר הודעתיך כי ציור . ו"ו רגל אחד תוספת בתי"לתי' ובין ח

ואל תאשימני על . ו"ת והתי"גם כן החי, א קרובים"ת וה"חי
כי . ובשם נקבות לפעמים, קוראי האותיות בשם זכרות לפעמים

כאמרו רוח גדולה , ים כמלת רוחהנה אות סובל שני העניינ
 וכן )'כו' איוב כ( "תאכלהו אש לא נופח"וחזק וכמלת אש כאמרו 

שמות ( "למחר יהיה האות הזה"וכן אות ואותות כאמרו . רבים

 כמו שהודעתיך כי עניין אות כמו סימן וכמו שם שהוא ).'יט' ח
וכן האות הראשון גם , ו מורה נקבות גם כן"והנה התי. סימן
האותיות שאלוני על "והנה כתוב .  האחרון לשון זכרותהאות

וכן .  שהוא לשון נקבות)'יא' ישעיה מה(" בני ועל פועל ידי תצוני
 שהוא לשון )'ז' ישעיה מד( "ואותיות ואשר תבאנה יגידו למו"

ומלת יגידו לעדות שפירושו האותיות יגידו למו אשר , זכרות
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מזכירם בשתי ועל כן תמצאני . כלומר הנותרות, תבאנה
  .תדע שהדין עמי, לשונות

  
שהם שבעה ציורים אין ' וש' ופ' וס' ומ' וי' וט' ודע שהציור א

אלא כל . להם דמיון בחבריהם ולא הפוכים לציורם על חבריהם
אך חמשה עשר ציורים . אחד מהם ציורו זר מציור כל חבריו

הנשארים יש להם דמיון אלו לאלו או הפוכים מדומים כמו 
ך הם "ל ציורי מנצפ"וחמשת הציורים הכפולים ר. תיךשהודע

כי . ציורים מצויירים בצורות האותיות שנקראו בעצמם בשמם
ואלה . ב"שמותם לא נשתנו ואין שמות ציורי האותיות כי אם כ

שהרי הם לפי , א ציורים נשתנו מחבריהם במעט שינוי"הה
 אך אין שינוי, ]שונים) [שהם(מספרם משונים ולפי צורתם 

ושינוי מספרם הוא , בשמם כי שמם כשם חבריהם החמשה
ט "ץ הארוכים מספרם במאות כמספר הוזח"שהאותיות כמנפ

ב "ומפני שהאותיות היו כ. ץ בעשרות"וכמספר נסעפ, באחדים
ו שמספרו ארבע מאות "ולא הספיק מספרם כי אם עד תי

. הוצרכנו עוד חמשה ציורים להשלים המספר המשולש
. 'ט'ח'ז'ו'ה'ד'ג'ב'מאחד ועד תשעה וסימנם אשהאחדים מספרם 

. 'צ'פ'ע'ס'נ'מ'ל'והעשרות מספרם מעשרה ועד תשעים וסימנם כ
' ת'ש'ר'והמאות מספרם ממאה ועד תשע מאות וסימנם ק

ב כי אם "והנה לא נשארו לנו ממספר הציורים הכ. ץ'פ'נ'מ'כ
והנה . ד"ח ומספר כולם יח"והנזכרים י', ת'ש'ר'ת והם ק"דל
וכן באלפבית המשולש ', ד'ג'ב'וכנגד א' מ'ל'כ'כנגד י' ת'ש'ר'ק

ת ובציורו "ומפני שאני בדל. ת"ש דמ"ר גל"ק בכ"מצוייר אי
ובמספרו הארכתי בו כל זה העניין בהכרח להורות עליו שגם 
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ד תמצאם "כי בחברך מספר אבג. הוא תכלית אחת מהתכליות
רך ובחב. במספר עשרה שהיא תכלית אחדים וראשית העשרות

שהוא תכלית העשרות וראשית ' מ תמצאם במספר ק"יכל
ת תמצאם במספר אלף שהוא אלף "ובחברך קרש. המאות

  . שהוא תכלית המאות וראשית האלפים
  

ואם כן , וכבר הודעתיך שהציורים חוזרים חלילה מאלף לאחד
חסרו מתשלום ציורי המספר חמשה מספרים ושמום הצופים 

והורו לנו בהם . 'נ'פ'צ'מ' לככלומר הנביאים בציור שדומים
ץ הם ציורים מובנים שהם "שהנה פ.  זו כמה גדולה]חכמה[

י קצר "צד, ה ארוך"ה קצר פ"ושב פ, במספרם הולכים כשורה
ן אלא "ף ונו"וכן כ. ומה שהיה יושב בו שב עומד, י ארוך"צד

ן הארוכים הולכים כשורה במספרם עם הקצרים "ף ונו"שאין כ
ם פתוחה שבה סתומה וגם היא חוץ "ומ. הנקראים בשמם
ה קצר "דע כי פ. וזה כולו לעניין תשמעהו. משורת המספר

ה ארוך "באחדים וכן פ' מספרו בעשרות שמונים כמספר ח
במספר שזה שווה ' ף'פ'ועניין ח. מספרו במאות שמונה מאות

כי זה שמונה אחדים . באחדים וזה שווה בעשרות וזה במאות
. לשון נופל על הלשון, מונה מאותוזה שמונה עשרות וזה ש

, ואין הכל כי אם שמונה באמת אלא שנחלקו במספר רב ומעט
כי אמיתת כל מספר הוא מאחד ועד תשעה לבד והשאר אחריו 

ושתי דרכי תכליות המספר הם . הורכב ממנו ונקרא על שמו
, אלא שהתשעה תכלית ולא ראשית, באמת תשעה ועשרה לבד

 א ב ג ד ה ו ז ח ט גלגל חוזר והעשרה תכלית וראשית על
וכן י כ ל מ נ ס ע פ צ והיה גם הוא גלגל [. א נקודה אמצעית לו"חלילה והה
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ת התוספת " וכן עוד בחברך עם קרש].נקודה אמצעית' חוזר חלילה ונ
ץ והיה גם הוא גלגל חוזר חלילה "שהיה חסר ממנו והוא כמנפ

 ומספרם ך"והן שלש נקודות שסימנם הנ. נקודה אמצעית' וך
  . חמר וצורה שהוא הדבר שעליו חוזר הגלגל חלילה

  
ץ ומן האחד "ף הוא מה שקרה לציור טצ"ומה שקרה לציור חפ

ץ תשע מאות ותשעים ותשעה והכל "כי מספר טצ. תבין השני
ף עשרים "כי הנה כ, נ לא כן קרה להם"אך כמ. תשעה תשעה

'  ב,עשרות עשרים' ב, אחדים' ב, ר"ר בציור בכ"וחבריו ב
וכן . ף ארוך חמש מאות"ואיך בא זה כן והנה כ. מאות מאתים

ם פתוח "ם סתום שש מאות ושורת מ"ם פתוח ארבעים ומ"מ
ן "ן קצר חמשים ונו"וכן נו. ם"ם סתום וס"ת ושורת מ"דמ

והנה התבאר . ן"ך ושורת זה זע"ארוך שבע מאות ושורת זה הנ
ות נשלם לנו קצת טעם זה הדבר והוא כי תכלית ציור האותי

ת ושורות חבריו הבאות אחריו בשנוי הם "ו ששורתו דמ"בתי
. נ"ע כמ"ז נס"ן וסימנם בשורה הראשונה הו"ם זע"ך וס"הנ

והנה בזה השלוש הנוטה משורת המספר השווה בסופו נדע 
ועתה . ק הם ראשית ותכלית"והוא כי אי, שלש עקרי המספרים

 בהיותם א וזהו ציורם"ץ יק"ח טש"חשבם תכליות יבואו א
  . א"ץ יק"ף טצ"ן חפ"ם זע"ך וס"ת הנ"ש דמ"ר גל"תכליות בכ

  
ולפי זה העניין אמר בספר יצירה שלשה עדים נאמנים עולם 

ושנה משולשת , והנה עולם משלש רוח ומים ואש. שנה ונפש
והפכם אש . ונפש משולשת גויה ובטן וראש, רויה וקור וחום

וסדרם אש וחום . גויהראש ובטן ו, חום וקור ורויה, ומים ורוח
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הנה אלה התשעה . רוח ורויה וגויה, מים וקור ובטן, וראש
ומהם תבין סוד , עניינים בתשעה הנזכרים באותיות של מעלה

ותדע שהוא כנגד התולדת כמו שכתוב על . הקרבן המשולש
קחה לי עגלה משלשת ועז משלשת ואיל "בתר באמרו 

 תור וגוזל ממינם ולא  ואין).'ט' בראשית טו( "משלש ותור וגוזל
ויקח לו את כל אלה ויבתר אתם "מבותרים כמותם כאמרו 

 "בתוך ויתן איש בתרו לקראת רעהו ואת הצפר לא בתר
 והנה ידוע שתשעה דברים כשתתן לכל אחד בתרים ).שם(

שהוא ' חוץ מן ה, שהתוך שלהם חמשה ישלימו כולם עשרה
 כלל המספר ואם כן. אחרון ואין לו בן זוג אלא אם תכפלהו

, והשלישי עשיריות, וכן יכלול השני שבעיות, הראשון שלש
ועם ' עם ז' ואם תכלול הכל רצוני לומר ג. והרביעי שנים עשר

ודע שכן . ב נתיבות פלאות חכמה"ב ישלם מספר ל"ועם י' י
, עולם מושבע שנה מושבעת נפש מושבעת, עולם ושנה ונפש

עשר ספירות ב, עולם מעושר שנה מעושרת נפש מעושרת
וכן זה . ב"ב נפש בת י"ב שנה בת י"עולם בן י. הנזכרות

והשביעיות בתר עם , שזכרנו השלש נודע באותיות ובמלות
' ה הם ז"ב. ז"ך ז"ר עם הנ"בתר הדומה לו כשמו ותמצא בכ

וכן תעשה . ך הם שבע מאות"ר, עשרות' נ הם ז"כ, אחדים
ף "ם כ" מם"מ, לעשיריות קחם בתר עם בתר הדומה לו בשמו

ו הם "ד. י"ם י"ת עם וס"ן ותמצא דמ"ן נו"ף וכמו כן נו"כ
וכן תעשה למספר .  מאות]ם עשרה"ס הם עשרה עשרות ת"אחדים מ[עשרה 

ן "ך עם זע"שנים עשר קחם כאשר עשית את חבריו ותמצא הנ
ז "ועל כן יבואו לך ה. ן ושמותם שווים"ן נו"שהשינוי בין נו
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, ב מאות"ן שהם י"ך,  עשרותב"ע שהם י"נ, ב אחדים"שהם י
  .ב נתיבות וזה מבואר"הרי לך כללם עולה ל

  
ועוד נודע לנו סוד אחר בם בעבור היותם אמצעיים כמו 

. ואם יהיה זר בעיני הפתאים לא נחוש מהם, שציירנו למעלה
אותיות ' ע ט"ז נס"ן הארוכים עם חבריהם שהם הו"והוא כי כמ

פי הקבלה הידועה ל. שמספרם יחד בחזרת אלף לאלף חללה
ת "ר צבאו"ם שהוא ש"ר הפני"ן ש"הוא בסוד מספר מטטרו

ותולדת האדם ויסודו וחמרו הראשון הקרוב . ל"ת הגלג"בתנוע
ת "תחת ש' וכשתשים ן. ע"ת זר"לו להיותו אדם נקרא שכב

ט "ן חמשים יעלו שלי"וכשתמנה נו, ן"ר זע"יהיה סודו בכ
ה אש חם ודם מילה וסודו אש חם שממנו הבריה ונקרא דם ערל

ואם כן הוא סודו סוד אדם לפי . והנה מה שרמזנו באש, רוח
לאך 'דם מ'ש שסוד ראשו וסופו א"וכן נאמר בסוד אמ. היצירה

שמה שהוא . ש"ן עם אמ"ושלשתן עדים נאמנים בסוד מכ, טן'ש
ו "א ו"ד ה"ד וכללם יחד יו"ל אח"ד שסודם א"ל א"בתוכם ט

ומספר שלשתם הקטן . ם"אב ו"ם הנקרא א"שמספרו ד, א"ה
. והשם יכפר בעדינו, ק"ומספר שלשתם הגדול מאב, דמות אדם

ק "ם מאב"ת אד"וכשתכלול שני המספרים יחד ותאמר דמו
יבואו העניינים שלשתם במספרם כמספר שלשת האבות שמהם 

ושמם אברהם יצחק ויעקב ובחילופם הם שלש . נברא הכל
ך בתוך "ך עניין מנצפהנה כבר התבאר ל. הויות והמשכיל יבין

ת שהם שלשת "דברי בהכרח בעבור בואם מחוברים עם דמ
  .'תכליות מצד א
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זה הציור הוא זר מאד מכל . א ומספרו חמשה"שמו ה
ואין שום ציור . הציורים מפני שהוא לבדו בעל שני ציורים

ף או "ף או קו"ואם יראה לך כי אל, בכולן מורכב כי אם פשוט
מפני שתמצא סופרים רבים , יורים גם כןו הם בעלי שני צ"תי

דע שזה אינו אצלם כי , ת ואינם מדבקים אותם"שכותבים אק
כי רוב . אם הרגל הכתיבה לא ידיעת אמיתת ציור האות
כי אין . הסופרים אין להם השגחה בידיעת סוד ציור האות

אמנם אנחנו ידענו . כוונתם כולם אלא ליפות ציור כתיבתם
מה שאין שום אות מצוייר באותיותינו בביאור ובקבלה שלי
. וזה לעניין גדול והט אזניך לשמעו. לבדו' בלא דבוק כי אם ה

ת הוא כמו עולם אחד בפני עצמו כי "ף עד דל"דע כי מן אל
ד הוא עולם אחד בפני עצמו כי "א עד יו"ומן ה. ד"מספרם יו
וכן . ם"כלומר עשרה ה, ם"והכל פירושו יה, ם"מספרם ה

ושש , ה בעניין היצירה רוח ורוח ומים ואש ארבעהכתבנו למעל
ועל כן ארצה . פאות שהם ששה הרי כפל עשר ספירות

וכמוהו אצייר לך אחרי . ד עד רבועו"להודיעך סוד מספר אבג
ד וסופו "בעבור היות ראש יו, כן סוד מספר השם עד רבועו

א "ולא עוד אלא שאם העולם הזה נברא בה. א והוא מהופך"ה
הנה העולם הזה קודם למציאות אדם מן , ד"בא ביווהעולם ה

פ שבמציאות שני העולמים העולם הבא "ואע. העולם הבא
' ישעיה כו( "ה צור עולמים"כי בי"וכן כתיב , קודם לעולם הזה

  ).'ד
  

, ד הם עשר"חשוב אבג. ה"ועתה שים לבך להבין דברי אלה בע
ד "בג "א ב"וחשוב עוד ב, ב"ד יחד הם י"ג א"ב א"וחשוב א
וחשוב עוד , ו"ד יחד הם י"ב ג"א ג"וחשוב עוד ג, ד"יחד הם י

ה
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והכפול ' הנה לך כי המספר המיוחד י. ח"ג הם יחד י"ב ד"א ד"ד
ד "ב י"י' ועלה המספר י. והבן זה כי הוא סוד גדול. 'והכל ע' ס
, ו"ו הם מ"ו י"ה י"סיפור י, ו"ה הוא כ"וסיפור יהו. ח"ו י"י

ה הם "ה ו"י ו"סיפור עוד ו, ו"ם לה ה"ו ה"י ה"סיפור עוד ה
הנה לך כי המספר . ו"ו הם ל"ה ה"י ה"סיפור עוד ה, ח"ל

, והכפול הוא כמספר הששה חותמות שביצירה, ו"המיוחד הם כ
, ה"ס יהו"ד סו"סו' ד'ג'ב'א, ה"ס יהו"והוא סו. ו"והכל עולמ
י "ח ט"ו ז"ה. ואחר זה תבין זה, והבן זה כולו מאד. ב"והכל רכ
י "ט ו"ח ו"ז ו"ה ו"ו. ה"י הרי ס"ט ה"ח ה"ז ה"ו ה"ה. ה"הם מ
י "ט ח"ז ח"ו ח"ה ח"ח. ג"י הם ע"ט ז"ח ז"ו ז"ה ז"ז. ט"הם ס
ט "ח י"ז י"ו י"ה י"י. א"י הם פ"ח ט"ז ט"ו ט"ה ט"ט. ז"הם ע
והכפול סודו , הנה לך כי המספר המיוחד סודו אדם. ה"הם פ
ה המספר עוד מנ. תמנה הכל יחד ותמצאהו, ן"ך שט"מלא

 וגם יבאו )לא ברור(' כפולים שהם ס' מ וה"ד ה"הראשון שהוא יו
ם "ה הם עדי"ר והצור"וסודם החמ. ה"י והכל תקס"ה עם תק"נ

ן והוא "ם שט"ך אד"והכל סוד מלא. ת"ם מע"ת והם אדי"אמ
  .ודע זה. דמות הדמיון גם בו דמות הדמיון

  
ב וארוך א ונאמר שכבר ביארו היות ציורו רח"ונשוב לציור ה

ועליו פתח ולו ציור , ולא כנגד ראש רחבו כציור בן. בשווה
א בן וכל בן לא יולד בלי "ואם כן הנה לה. שני ותחתיו פתח

ד "א מורה עבור ומניינו חמשה שעולה סו"והנה ה. עבור
ה "ם אחד י"השלימו השם שהוא ש' ה'ד'ג'ב'וכן א. ר"העבו

 למעלה בצירוף והנה המלות המצויירות. ועליו התבונה תלויה
והפוך המלה האחרונה ', ובאורך ו' זו עם זו הם ברוחב ה
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והפוך המלה הראשונה שבשורה , ה"שבשורה הראשונה הוא י
וכן יושר . ה הפוך"ה ו"הרי הסוף והראש י, ה"הראשונה הוא ו

, ה ישר"והוא ו, ו הפוך"ה הוא ה"המלה השנית שלמטה מן ו
ה ישר ממטה "ראש יהוה הרי סוף ו"וסוף שורתו באורך הוא י

ט והוא סוד "וסוף כל השורות מפה מפה י. 'כנגד ה' למעלה ה
וסוד העבור וסוד הרבוע . מחזור הירח שהעיבור תלוי עליו

ה מרובעים תמצאם שווים עם "וכשתחשוב אבגד. שווים
והנה שהוא חצי . י בכללם פשוטים שמספרם הכל"אבגדהוזחט

ודע , א"ד ה"ה יו" יהוד כמו שחצי השם ככולו בסוד"ד כיו"יו
א צורת בינה כשני פתחין מעלה ומטה "ואם כן הנה ה. זה

והמשכיל המעיין בדברי יבין סודו ממה . כאשר בארתי למעלה
  .שכבר גיליתי

  
זה הציור כבר רמזנו סודו והודענו . ו ומספרו ששה"שמו ו

. היותו מורה על צורת קו ארוך והיותו חותם שלישי אלוהיי
והוא , אינו גוף ולא כח בגוף, שמו'  שהשם יתוהוא להורות

מקום ואינו נגבל ולא נגדר ואין עצמו חוץ מתאריו ולא תאריו 
וכל אלה העניינים וכיוצא . חוץ מעצמו ואינו נופל תחת הזמן

בהם כולם מבוארים לנו במופתים מוחלטים מושכלים 
עד שאין שום משכיל , ומורגשים ומפורסמים ותוריים מקובלים

ועל כן ראוי שיורה .  תורה יכול לחלוק עליהם באמתובעל
על היותם גופים גדולים , חותמו ושמו המוסכם בשבעים לשון
ומה שנכבד מן הגוף והם , וקטנים להעיד שהשם בורא כל גוף

. ומה שפחות מן הגוף והם המקריים כולם, עצמי הצורות כולן
ה על ועל כן הנה חותמו גוף בעל צורה ובעל מקרים כאשר הור

ו
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שרצה וחפץ לחתום ' והוא טבעתו ית, חותמו שמו אשר סתם בו
שהוא מעמיד השש והשש בעלי , בו שש קצוות והוא השביעי

תנועה ונטייה והשביעי אין בעצמו לא תנועה ולא נטייה כי הוא 
  . ועל כן חיבב שביעי לכל חפץ תחת השמים. בכולם וכולם בו

  
וימי , יעה ותנועה ונטייהוממנו תבין היות ימי החול ימי עמל ויג

והיה ראוי . הקדש שהם השבתות ימי מנוחה ושביתה ושמחה
' ן כמו שכולל ח"היה השם גם כן כולל זי)השם(לפי זה הדעת ש

ודע שעל כן תמצא מעט הבדל בין ציור . מפני מעלת השביעיות
ו אין לו כי אם ראש רואה לפניו ולא "והוא שהו. זה לציור זה

. ן יש לו ראש רואה לפניו וגם לאחריו" זיאמנם ציור. לאחריו
כי היוצא , שהוא לפניו' וזה כי יום שישי משתכל תמיד ביום הז

אך העומד במנוחה . מן העמל והטורח מבקש לו מקום לנוח בו
ומחשב , שניהם ימי עמל', ויום א' דרכי עיון יום ו' יש לו ב
ילה כלומר לשוב חל' מה שעשה ביום ו' לעשות ביום א' ביום ז

. ועל כן המשכיל יבין ההבדל שבין זה לזה. אל חרפתו ויגיעו
, הוא מפני שעומד זקוף שהוא מלשון ווי העמודים' והיות שמו ו

ואין ראוי לציור האותיות ציור הצורה המתדמה לו בתולדת 
שהנה כל מה שהציור מורה עליו . בלא תוספת ובלא מגרעת
 עליו ישיבה די לו ואם הציור מורה. עמידה די לו בזקיפה לבד

ואם הציור מורה עליו תנועה די לו בצורת . ברחב תחת לבד
. בין על רגל אחת בין על שתים, רגל או זנב לפניו או לאחריו

כי אין הציור , כי די לו בהוראת התנועה בעניין מן העניינים
. אבל הוא דבר מורה עניינים, דבר שיצטרך לעמוד על רגליו

ד כמו שידעת שציורי האותיות הציור והוא עומד על עניין אח
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ש נמצא "ח וכל י"וסימנם שב, בולט וציור שוקע וציור חלק
והציור הבולט הוא שהצייר שציירו אם ציירו בכלי צריך . בהם

והציור השוקע הפך מהבולט והוא . להיות הכלי ההוא שוקע
. שהצייר שציירו אם ציירו בכלי צריך להיות הכלי ההוא בולט

ק הוא אמצעי בין הבולט והשוקע והוא המצוייר והציור החל
אך אין צורת הכלי יוצאת בגוף ציור השקיעה , בכלי גם כן

והצורה הבולטת כצורת גוף . והבליטה שהם יוצאים ובאים
והצורה . והצורה השוקעת היא כציור נפש האדם. האדם כולו

החלקית היא כצורת האדם המצוייר בכותל כצורת האותיות 
  .הוכיוצא באל

  
וצריך שתבדיל הבדל גדול בין הציורים השלשה האלה ובין 

ויש , ויש פועלים ברצון, כי יש מהם פועלים בחכמה. פעולתם
והפועלים בחכמה הם . ויש פועלים במקרה, פועלים בטבע

והפועלים ברצון הם הנקראים . הנקראים ציורים אלהיים
והפועלים בטבע הם הנקראים ציורים . ציורים חיוניים

. והפועלים במקרה הם הנקראים ציורים חיצוניים. כרחייםה
וכשתדע להבדיל בין אלה הציורים תדע כי ציור האותיות הם 

אך . ציורים חלקיים המצויירים בנייר או בקלף וכיוצא בהם
פ שאינם נראים לעינים "ציורי האותיות היוצאים מהמבטא ואע
 הקול ונכנסים באמצעות, והם הוים לשעתם ונפסדים לשעתם

יש . והרוח באזנים ומשם יורדים אל הלבבות המקבלים הציור
ופעמים מקומם באויר , לך לדעת מהם שיש להם מקום וזמן

שאין אזנים שומעות ואין לבבות מציירים ואז מקומם , לבד
כ הם "ואעפ. והם ציורים רוחניים לבד ואינם גופים, באויר
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ים ולא פ שאינם לא בולטים ולא שוקע"אע, ציורים באמת
  . חלקיים

  
וכן ציורי מה שאינו גוף ולא כח בגוף אינו בעל ציור בולט ולא 

' והוא ית', שוקע ולא חלק אך הוא ציור באמת שציירו השם ית
אך ' פ שאינו פעל ית"שמו לעד יקרא גם כן ציור או צורה אע

שאם לא היה מציירו לא היה , תאמר עליו כי הוא מצייר עצמו
הוא עצם אמתתו ומהויתו ועצמו מצוייר והציור , מכיר עצמו

הוא השכל , וזה דומה לאמרנו. בהויתו' אצלו כמו שהוא ית
או אמור הוא הדעת והידוע , והוא המשכיל והוא המושכל

ל "ובמהותו שאנו מכירים אותו מצד מלתנו ר, והיודע כן אצלנו
ואפילו ממיננו בו , מצד דיבורנו שבו נבדלנו משאר בעלי חיים

כי אינו דומה היודע סוד הדיבור ומהותו שהוא יודע . ונבדל ממנ
על . למי שמדבר בהרגל ובטבע לבד, אמיתת מציאותו ומהותו

כן המשכיל מהות עצמו השיג לדעת אמיתת האדם ונתעלה 
. וזה כולו אינו כי אם בציורים הנזכרים והדומה להם. מזולתו

על כן הוצרכתי להודיעך על סודות הציורים והתחלתי מן 
השרש לאדם שהוא ציור האותיות ובהגיעו אל השם נשלם 

ועוד כי מספר ששה הוא עגול . ו"זכרתי כל זה העניין בו, ו"בו
והנה . ה"והוא מעולה מאד כי הוא שומר עצמו מחבריו שהם אי
והנה אין . ששים ששה עשרות ושש מאות שש פעמים מאה

חשבון מעולה מששים בכל מה שקדם לו כלומר מאחד ועד 
והוא שיש לו כל החלקים שבם שלמים כלומר . ים מצד אחדשש

. ששית וחמישית ורביעית ושלישית ושניית והוא עצמו אחדיית
וששים פעמים שנים , ואחדיית הוא ששים פעמים אחד ששים
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' וששים פעמים ד, הם מאה ושמונים' וששים פעמים ג, ך"הם ק
, וששים פעמים חמשה הם שלש מאות, הם מאתים וארבעים

ולפי אלו החלקים . וששים פעמים ששה הם שלש מאות וששים
המעולים נחלק הגלגל לשלש מאות וששים חלקים בעבור שש 

  . הקצוות הנמצאות בכל גוף
  

, ו"רביעיתם ט, ב"חמישיתם י', ועוד אמור שישית ששים י
אחדייתם שהם עצמם ', שנייתם שהם חציים ל', ושלישיתם כ

מספרים במה שקדם להם לא ואם תחפץ למצוא כל אלה ה. 'ס
שהנה חמשים תמצא לו חמישיתו והוא . תמצאם כלל שלמים

. ב וחצי"אך לא תמצא לו רביעית שלם כי רביעיתו י, עשרה
ואם תאמר . ג ושליש"וכן ארבעים רביעיתו עשרה ושלישיתן י

הנה זה חשבון ', ה ואחדייתו ל"וחציו י' הנה שלשים שלישיתו י
בון בעצמו הוא החשבון הנזכר נאמר כי כל זה החש. שלם

כי המספרים כולם , על כן בא שלם בטבע ששים, בששים
', ומב' יוצא מד' ח', יוצא מב' בעניין כאמרך ד, יוצאים זה מזה

כי ', ח' וכפל ד', אך יצא זה מזה שאתה תאמר כפל שנים ד
. המספר הוא כפל ושבירה כלומר חלוק דבר לשנים או יותר

ורביע וחומש וכיוצא בזה נקרא , ספרשליש מ, כמו חצי מספר
על כן חכמת התשבורת . שבירה שהוא נחלק לחלקים רבים

וזה המספר הנשבר הוא הנקרא . כולה מספר וגימטריא
ובו נחלק חלקים דקים מאד בציור האדם , תשבורת ומגרעת

ויש מהם מה שלא יחלקו , ויש מהם נחלקים בטבעם. המחלקם
 לבד ובמחשבתו ומכיר שזה אבל האדם מחלקם בציורו, לעולם

ומתוך שמכיר שהדבר המקבל חלוקה הוא , הדבר מקבל חלוקה
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, כלומר נולד מן הגוף, גוף מכיר שמה שאינו גוף והוא כח בגוף
ומתוך . והוא מקרה לגוף מקבל חלוקה גם הוא בהחלק הגוף

זאת ההכרחה המעולה הוא מכיר שמה שהוא כח בגוף ואינו 
טבעית לגוף לא יקבל חלוקה בשום אך הוא צורה , מקרה לגוף

ועוד יבין שזה קל וחומר שלא יקבל חלוקה מה שאינו . פנים
  . ועל זה יש תועלת גדולה בידיעת המספר. גוף ולא כח בגוף

  
והנה הכפל הרכבת דבר לדבר וכן החבור על כן אמרו חכמי 
המספר שכל מספר הוא מאחד ותכליתו עשרה ומשם ומעלה 

על כן לא , על כן אמרו. מחברתו התחדשהוא מכפלו נולד או מ
היה השם אחר שחויב היותו מן היצורים כי מן האותיות 

י והיו למספר ראש ותוך "הנכבדים והם הנעלמים והם אהו
ואם תאמר הנה האלף אינו מן השם נאמר לך כי כל . וסוף

ה "ה אהי"שמות העצם הנמצאים בתורה הם שלשה והם יהו
עצמי והנה אלה מתחלפים גם כן והנה אלף מכלל השם ה. ה"י

ואלף הושם בכל מקום ראש למדבר על , בלשון יותר מאחרים
ואם . עצמו בכל ענייניו ותחילתו אני או אנכי וכן לרבים אנחנו

, א אך עיקרו ואנחנו"מצאנו נחנו נפל האלף נפל האלף ה
וכן , אפעל אכתוב אקרא, ובפעולות האדם. ובלשון רבות אנו
על זה נחנו לרבים במקום אנחנו כי שרש , כל אלף של איתן

והנה בא יוד לנסתר . ן"שא אית'דבור רבוי למדברים בעצמם נ
בא למי שמדברים לו ' ות. כמו ידבר יעשה יאכל וכן כולם

אם בא בראש הדבור לעולם ' והנה א. תראה תבין תפתח, לפנים
  . ואם בסופו לעולם נסתר, ואם מתוכו נגלה ונסתר, נגלה
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ואם , אם בא בראש הדיבור לעולם נגלה' אד בסוד האוהבן זה מ
בתוכו כגון עשהאל פדהאל יש מי שאמר שהוא דבור אחד מן 

ואין להזכיר , גם כן הדבור אחד' עד הל' ומן הפ', עד הל' הע
ויש אומרים להפך כלומר שהם שני . של עשה או של פדה' הא

יבור ויש אומרים שהם ד. גם כן' דבורים ואין ראוי להזכיר הה
ויש אומרים להפך שהם שני . א"אחד וראוי להזכיר הה
וכן חלקו על מלת והיתה הצפירה . א"דיבורים וראוי להזכיר הה

ואני אומר שאחר שלא נמצאו . א נזכר"עם וידוע ששם אין ה
אחרים כיוצא בהם בכל הכתובים אלא אלו שנים ושלשה 

שהם ונאמר . דיבורים ראוי הוא שיבטלו במיעוטם ולא יזכרו
אלא . ולא נביא מהם ראיה כלל, זרים ויקראו כמו שתרצה

א אינו נמצא בתוך הדבור כי אם במקום זה "שנאמר שה
ועל כן . אך בסוף נמצא תמיד, ר על כן לא נחוש"בדגשות א

וכן נעשה בכל . נאמר שהוא נגלה בראשו ונגלה ונסתר בסופו
ו הם נגלים בראש "אמנם י. דבר לא נמשך אלא אחר רובו

. דבור ונגלים ונסתרים בתוכו ונגלים ונסתרים בסופוה
כן ועוד . אותיות אלו של השם' והמשכיל יבין מה טעם באו ד

בסוף הדיבור אינו מורה לא על זכרות ולא על נקבות ולא על 
ואל תביא ראיה משרשי הדבור כגון מצא . יחיד ולא על רבים
 כי א"ולנקבה בה' ותאמר הנה לזכר בא, קרא ומצאה וקראה
' מצאה וה' אך ה. מפני שהיא משרש הדבור' אין זו ראיה מן הא

א אינה משרש "מפני שהה, קראה היא ראיה למה שאזכיר בה
הדבור אלא נוספת והנוסף הוא אשר יורה על הבדל זכר ונקבה 

ואם תאמר מה תוספת במלת ברא שמורה על . ויחיד ורבים
  ...ת שכןנאמר לך אמ, זכרות או שמר או אמר והדומים להם
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ויסע "ושם סוד התנועה והנסיעה כבוד ...)שלש וחצי עמודים רקים(
קומה "ונאמר שם .  שמורה על סוד התנועה,"מלאך האלהים

 ).'לה' במדבר י(" יהוה ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך
ובעמדו מפיץ ומניס כל מי (.). וקומה מלשון עמידה כמו עמוד 

אמר שובה יהוה רבבות אלפי ובנחה י"ונאמר . שהוא כנגדו
.  והנה מנוחת הארון משיב את ישראל על מעלתם).שם( "ישראל

 ועוד כתיב ).'כג' שמות לד( "האדון יהוה אלהי ישראל"וכן כתוב 
מואל ש(" אשר נקרא שם שם יהוה צבאות ישב הכרבים עליו"

'  וכו"ויהי העם כמתאוננים" ומפני שכתב אחר כן ).'ב' ו' ב
לסימן שהפכו הכוונה , ן הפוכים" הושמו שני נוני)'א' במדבר יא(

. שהיא מורה על סוד התנועה והמנוחה ועל הקימה ועל השיבה
. ן תבין כל זה"ומהכתוב על ציור נו. והמנוחה מורה על הישיבה

שכל עיור וערל לב צריך , ה"ן ופ"ך סמוך לעי"ועל זה בא סמ
לותו שלא ישוב לאחור מלמודו בעבור ראותו שעם כל השתד

אך יעיין בטוב . בחכמה ובלמוד ימצא עניינים סתומים מאד
  .וששים הם ששה שמות עשרות. ויזכיר למודו בפיו תמיד

  
זה ציור בעל שני ראשים כמו . ן ומספרו שבעים"שמו עי

ובא אחריו . ומתפשטים למטה, שהאדם בעל שתי עינים
ן ן מעיי"וזה עי. ץ מלשון עצה"י ושניהם יעץ דין והם ע"צד

לכל צד ולכל פנה עד הוציאו דבר לפועלו כלומר עד צודו מה 
שכוונתו לצוד והוא צידת הרוח הקופית הבהמית בכל כוחותיה 

ומספר . הרואה למטה ולא למעלה כמו שרמזנו בסודו לפני זה
ושבעה ביארנו שהוא מלשון . שבעים שבעה מלשון שבועה

ת ועל כן היו הלשונות והאומו. שבועה ושבוע והשבעה

ע
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גם כן תלוי בשבעה , והכתבים והשמות במספר שבעים לפי הכל
  .כוכבים ובשבעה שערים כמו שהוא מפורש בספר יצירה

  
זה הציור מורה על היות הדבר . ה ומספרו שמונים"שמו פ

נסתר בתוכו וגם נגלה למטה אך ההסתר מתחיל לו 
ה לגלות הנסתר "ה להורות שדרך הפ"והנה שמו פ. מלמעלה
והציור הורה כי הדבר העליון כלומר האלהי . נגלהולכסות ה

ראוי לכסותו והוא העניין האלהות ותארו ושמותיו והשגחתו 
בזולתו והנהגתו עם עולמו וכיוצא באלה מן העניינים הנקראים 

משלי ( "כבוד אלהים הסתר דבר"שנאמר עליהם , סתרי תורה

 אשר הוא נגלה,  והוא העניין הנסתר מן הכסילים).'ב' כה
אך דבר השכל כלומר האנושי ראוי לגלותו והוא . לחכמים

, עניין הנהגת בני אדם אלה עם אלה והשגחתם אלה באלה
והעבודות ההכרחיות וההרגליות והמצוות המפורסמות וגם 
המקובלות הפשוטות והדרכים שהדמיון קשה אינו מקשה 

וענייני משאם ומתנם באמונה מפני . עליהם אך מציירם בקלות
ופחד עונש אנושי , ונש אלהי בעניינים הנסתריםפחד ע

ומפני תקוות הגמול והמשא והמתן בלי . בעניינים הנגלים
מחשבה רעה על הנסתר כלומר בין איש לאיש בלא עדים בלא 

ראוי , וכיוצא באלה מן העניינים האנושיים כולם, משכון
. לגלותם לזקנים ולקטנים ולנשים בכל עת ולדרוש בהם ברבים

במה שראוי להזהר ממנו ולהמשך אחר מה שראוי להזהר 
וכבוד מלכים "ועליהם ועל דומיהם נאמר . להמשך אחריו

והנה . שהוא הבדיל בין אלהים ובין מלכים, )שם( "חקור דבר

פ
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המלכות הם ההנהגות האנושיות וענייני האלהות הם ההנהגות 
  . ובן עזרא אמר אולי הצורה יש לה סוד. האלהיות

  
ונרמז זה העניין . ך והוא בלא ספק סוד גדולוזהו שאמרתי ל

כי מה שבלב לעולם הוא . ה בעבור שממנו יוצא כל הדבור"בפ
, ומשימו מליץ בינו ובין השומע, נסתר עד שהלב מגיד לפה

ובעבור שגם ביד אפשר להגיד גם כן על דרך כתיבה . המבין
 שלא לגלות זה לא ביד ).'ד' איוב מ( "ידי שמתי למו פי"נאמר 

כי קרוב אליך "ועל זה בא בכל המצוה העליונה . לא בפהו
 וקודם הפה ).'יד' דברים ל(" הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו

ף להודיע לאדם שמה "ה בסוף אל"והנה חובר פ. ואחריו היד
ומה שראוי לגלותו יכסהו , שילמוד שיהיה נשמר בו בפה

  .ושמונים הם שמונה חבריו. ה"בעדות צורת פ
  

ן אלא "זה הציור כציור העי. י ומספרו תשעים"שמו צד
ולו שני ראשים והם . שזה יותר מיושב כמו שאמרתי לך

כי אין לו רוחב אחד כלומר שתי , יושבים על הרוחב התחתון
והוא כח שני היצרים שהם דנים זה את , דעות יש בציור הראש

. זה ומכחישים זה את זה ורודפים זה את זה וצדים זה את זה
. וכשזה אומר לאו זה אומר הין, ומר הין וזה אומר לאוכשזה א

. שניהם מחוברים הין בלאו גם לאו בהין, י לעד"וחשבון שם צד
שני מלאכים מלוין לו , ל בעניין שבת"וכן כתבו החכמים ז

לאדם בערב שבת מבית הכנסת לביתו מצא נר דלוק ומיטה 
 כך מוצעת ושלחן ערוך מלאך טוב אומר יהי רצון לשבת אחרת

. ואם מצא ההפך אומר ההפך. ומלאך רע עונה אמן בעל כרחו

צ



 מפתח   הרעיון

עא 

ואמנם אמרם נר דלוק מפני שבשבת נתוספה נשמה יתירה 
ואמרם ". נר אלהים נשמת אדם"שנאמר , לאדם ונקראת נר

מיטה מוצעת גם ערב שבת מפני שתלמידי חכמים עונת התורה 
להם היא כשפונים מלימודם והיא ערב שבת שאסור לקרות 

אמנם שולחן ערוך מפני שאין אדם זוכה לשתי . ור הנרלא
ומי שלא תיכן בערב , והשולחן הוא הכרחי למזון, שלחנות

וכן , ושולחן ומנורה עדים לימין ושמאל. שבת מה יאכל בשבת
על כן נר . שני מלאכים זה מימין לזכות וזה משמאל לחובה

תוב וכן בנביא כ. ושלחן ומיטה מוצעת אמצעית ומכרעת ביניהם
 כי זה ).'י' ד' מלכים ב( "ונשים לו שם מטה ושלחן וכסא ומנורה"

הכרחי כפשוטו לטבע האדם כל שכן בנסתריו שהוא הכרחי 
, י יוד צדדין הנזכרים בצידה"על כן סוד צד. למעלת הנפש

ומספר תשעים אשר הם . ומורה על צד עשירי שעליו המלחמה
כי , למספרוהיא התכלית השנית , תשעה הם תכלית העשרות

  .מאה תכלית וראשית בעשרה כמו שבארנו למעלה בעניין זה
  

כל מחשבתו ירידה והוא מעין . ף ומספרו מאה"שמו קו
ואל תבקש מהציור . ד כמו שביארתי"התחתונים הפך למ
וכבר נתתי לך אפילו בפרטיו אך הכלל . כי אם מה שמורה כללו
וף היא החיה וק. כי הציור רמז כדיבור, הוא העיקר בכל ציור

וצורת פניו כצורת פני , המדמה דמיונות החזקים יותר מכל חיה
ף הוא כסא "ובן עזרא אמר כי קו. אדם וכל פעולותיו דמיונות

ונקרא כן מפני שכל . כי הוא גלגל גדול מכולם, הכבוד
ף לפי דעתי גם כן מלשון הקפה "ודע כי קו. פעולותיו דמיונות
אך כל משיג דבר גם הוא . בכלוהנה הוא מקיף , ומלשון תקופה

ק



 מפתח   הרעיון

עב 

והקוף החי רוצה לדמות השגתו . מקיף בו הקפה סבובית
וידוע שהגלגל המקיף . ולפי מה שמקיף פועל, להשגה מקפת

וכל פעולה . מכין כל חומר לקבל צורה והוא מקיפו ומגלגלו
, חמרית שאינה שבה שכלית נפרדת במי שדרכו להפרד מחמרו

 הנה היא דמיונית בלא ספק ובמי שדרכו שלא להפרד מחמרו
ומאה הוא שם מספר בפני עצמו . חוזרת חלילה כאשר בתחילה
אך מאתים שם מספר נגזר ממאה . שאינו נגזר משאר המספרים

כי הסמוך מאת , א של מאה כמנהג הלשון"ו תחת ה"כי התי
  .ככר והמוכרת מאה שנה והנה מאה לשון נקבה

  
ב וארוך והוא זה הציור רח. ש ומספרו מאתים"שמו רי

ף "בלתי מורה ירידה לחסר ממנו ציור הקו הארוך שבקו
ד ונשאר "אך מורה גם כן שחסר ממנו הקו הארוך של למ. לבד

כלומר אין לו יכולת לעלות , הוא כעני ורש ממוצע בין שניהם
ף מפני "גם אין יכולת לרדת כקו, ד מפני צדקתו של למד"כלמ

ף התעלה בין "כי קו(.) שכל מי שאינו של לומד . רשעותו
התחתונים שהוא מחשב בדמיונותיו איך יפעל הפעולות הרעות 

ד התעלה בין העליונים שהוא מחשב "ולמ. והוא עשיר בדמיונו
. במושכליו איך יפעל הפעולות הטובות והוא עשיר במחשבותיו

גם . וכן הורו ציורו ושמו. ש רש ודל לא מעלה ולא מוריד"ורי
ומה שקרה לזה קרה לזה , רה ובשםת קרובים בצו"ש ודל"רי

 ).'כא' דברים א( "עלה רש"גם רש מלשון ירושה כמו . מצד אחד
ף "כי הוא קו, מפני שבידו עם כל מה שאמרנו לעלות או לרדת

ד שהוא נקודה הוא כל "כמו שציור יו. ד בכח"בכח גם למ
  .וכבר ביארתיו, ומספר מאתים הם כפל מאה, האותיות בכח

ר



 מפתח   הרעיון

עג 

זה הציור יש לו שלשה . רו שלש מאותן ומספ"שמו שי
ד מצד "ל ולמ"והוא עד על השלש יותר מן גימ, ראשים

ש אחדים "והוא מפני שבו נשלם המספר המשולש גל. צורתו
, ן מחובר מלמטה ונפרד מלמעלה"אמנם שי. ועשרות ומאות

ומלמטה , ומלמעלה מורה של שלשה ראשים נפרדים זה מזה
וזה מפני שהאדם בעל . בפועלמורה על היות שלשתם דבר אחד 

והכח ההוא שמו שכל . כח להשכיל ומצדו נקרא משכיל בכח
(..) בכח שישכילהו נקרא משכיל בכח וידוע (.) והדבר . בכח

לא יחוברו בו שלשת הראשים האלה כי אם בהשתכלו תחילה 
ויפרדו אצלו . ומהם יעלה אל השגת העליונים, בתחתונים

בכח וישובו אצלו בפועל דבקים שלשת מעלותיו מפני שהיו בו 
ן אחת בעלת שלשה ראשים "והנה בתפילין שני שיני. שלמים

, והנה הראשים דומים להויות. ואחת בעלת ארבעה ראשים
וארבעה ראשים להם שתי , הויה שלישית מגדת מה שעתיד

ועל זה נאמר בארבע פרשיות צריך שיהיו . הויות בינוניים
 ".והיה" "שמע" "והיה" "קדש"הויות באמצע בסוד 

ן "ושי. וקושיא גדולה בין הגאונים על זה והשם יודע האמת
  . מלשון שינוי ושניות ומספרו ידוע שהוא שלש מאות

  
זה הוא הציור בעל תנועה . ו ומספרו ארבע מאות"שמו תי

וכל . ב אותיות"שהוא בעל רגל ובו נשלם כל הציור של כ
שכל . כן שאינו חכםכל ש, ציור שאינו מתנועע מעצמו אינו חי

וכל מתנועע מעצמו חי וכל חי מתנועע , חכם חי ולא כל חי חכם
ותכלית , והנה הורה זה הציור שתכלית האדם תנועה. מעצמו

, תנועת האדם היא לכוון אל הנאות ולברוח ממה שהוא כנגדו

ש

ת
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עד 

ותכלית כוונת הנאות כלומר כוונת המועיל ובחירת הנון היא 
ותכלית מציאת ההכרחי , ר מונעיולמצוא ההכרח לזמנו ולהסי

  ... ותכלית בריאות הגוף והנפש להשתדל, הוא להבריא הגוף
  

סדר בשם חיי העולם ושיהיה לאדם חלק ...) ארבע שורות ריקות(
וידוע שבשני חותמות נחתם מצח האדם והם שני סימנין . בחיים

, וסודם דם ודיו. והם תיו של דם ותיו של דיו. כלומר שני הדם
ועניינם הוא כי סימן דם סימן . ם מורכב ושל דיו פשוטשל ד

ופרוש סוד זה הוא מהגוף כולו חמרו . מות וסימן דיו סימן חיים
הראשון דם נדות דם האיש ודם האשה שמתנועעים ביניהם 

והוא חם ולח בראשית . בחזקה עד שתתעורר התאוה משניהם
 תנועתו ובצאתו לפועל מתחבר אליו חמימות גדולה אשיית

ובחמה מחממת וביבשה המתחייב מרוב , וטבעה חמה ויבשה
, חמה מיבשת ומקפיאה את הזרע הזכריי ואת האודם הנקביי

ולפי גבורת זה על זה יהיה הנולד מחבורם . והיו לבשר אחד
וזה כולו . וכל זה מבואר בספרי הרפואות. וממזגם ומהרכבתם
ות לאות אמנם דיו מתנודד ומתנועע ומחבר א. יקרא חומר גופני

ואות לשם ומלה , ושם לשם ומלה למלה ופעולה לפעולה
לפעולה ופעולה ומלה לשם ופעולה וכיוצא בזאת התנועה 

כל אלו התנועות ודומיהן בענייני , בכתיבה ובניקוד ובדיבור
דיו יורד מן הקנה ומצייר כל , האותיות שחמרם הראשון הקרוב

מתקשטת והנפש . הגוף נושא אותו יקרא כולו חומר לנפש
ויש . ומתלבשת מכל הצורות של מטה ממנה עד שובה כל אצלה

. לה חלק לעולם הבא והיא חלק לעצמה צוריי שכליי לא גופיי
ל האותיות "ר, ואלו הם סימני חייה, ובזה דומה לבוראם
כלומר , תיו תמות, ועל זה אמר תיו תחיה. המצויירות מהדיו
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עה 

סימניה מעידים ואם לאו , סימניה מעידים עליה, אם השכילה
הן תוי "ושם תיו באמרו . עליה ואם לאו סימניה מעידים עליה

כמו .  כלומר הוא יודע סימני ויעיד עלי)'לה' איוב לא(" שדי יענני
ואין דבר , שאומר פלוני מכיר פעולתי או חכמתי והוא יעיד עלי

, מספרו ארבע מאות' והנה ת. והוא נעלם מהכל' נעלם ממנו ית
  . הם אלף ועל כן נשלם הכל בתיות "ובחשבך קרש

  
ואחר שביארתי לך הציורים והמספרים וכללתי עמהם גם 

עתה אכלול לך את כולם ואקשור , שמות הציורים אחד אחד
. והשתכל בהם בטוב לפי משלם. עניין שמותם מן אלף ועד תיו

אלף עצמך לבנות לך בית שתקבל ממנו תועלת וגמול כדלת 
. ו ישר"שתוכל לעמוד חזק כעמוד ווהיו לך על דרך . וסגרהו

ושים בתוך הבית כלי זיין לחתת ולשבר בהם הטטים מן הדרך 
והרם כפך וכתוב ספרים ולמד . והמשטים דעתך מהודאת האמת

והיה שט כדג במים עד שתתברך . בהם ושתה חכמתם כמים
ן והסמך אל בעלי "ותעשה פרי הוא נו. כדגים מרוב למודך

ם עד שתסור בחכמתך את רוח הקופית העינים ופתח פיך ביניה
עד שלא ישאר בלא כח , שבך ותורישנו מפניך או תירש כחו

כי ערל נולדת ולא יכולת , ושנה ניסנך וחייך שבו נולדת
ואחר כן . להתנועע למול ערלתך עד שתתקן תולדתך בברית

ן בשם תולדת גם בשם "ועל כן שהושמו שני תוי, עם תורה
, הוא מלשון בריתך הראשונהתכלית ואחת בסוף ברית ש

של ' והנה י. והאחת בראש תורה שהוא מלשון הוראה אחרונה
ר "ר בת"ו במלת תורה והנשאר ת"השם במלת ברית והנה ה

וסימניך , והנה ברית ותורה נדור, קשורים זה בזה קשר בקשר
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 ושניהם כחות הקדש עת )'כב' משחי ח( "יהוה קנני ראשית דרכו"
ם שהוא חותם "א וסודם אהי"ו הם י"והנה ה. לזה ועת לזה

א והוא אמת "א תמצאם תמ"א פעמים כ"כי כשתמנה כ, אמת
   ).'י' ירמיה י( "ויהוה אלהים אמת"
  

ואחר השלימי על מה שכוונתי אליו להודיעו מן הציורים ומן 
אחל עוד לבאר מעניין אשר בעבורו , שמותם ומן מספרם
ת ציורי כתב אך ואומר שהנה יש לאומו. הקדמתי כל הציורים

מפני שאין ציוריהם נבואיים ואם הם מעולים לא הגיעו למעלות 
כאמרי על הלוחות שהם , ציוריהם הנבואיים שהם אלוהיים

, ותרגמו אנקלוס ככתבו וכפשוטו, כתובים באצבע אלוהים
וזה הדבר גם כן הוא מכלל סתרי תורה . 'כתיבין באצבע יי
קשרם על "שלי ונאמר כי אמרו במ. ונרמוז ממנו מעט

כי מי . אינו על קשירה ממש, "גרגרותיך כתבם על לוח לבך
אבל עניינו הקיפם והשיגם , יקשור מה שאינו גוף על גרגרותיו

  ... ודבר בם בגרונם שהוא ראשית הדיבור החיצוני וכתבם על
  

  )עד כאן בכתב היד והשם ישיב אבדתנו במהרה ממש אמן(



 ספר   המלמד

 א

ש "ודע כי חשבונו חד. ואמנם שם זה הוא סוד כולל כל הויה...
ושניהם , ע וחציו אינו גוף ותשלומיו לא כח בגוף"והוא מרב

והכריחני . וכן אינו זיו גלגל ולא כח בזיו גלגל. שוים בגימטריא
העניין לגלות לך דבר נסתר מאד והשמר מהטעות בו שלא 

מיונך ולהעמיד כי כוונתי להרחיק ד. תפסיד האמונה בעדו
. שכלך באמונת הידיעה האמיתית אשר היא ההשגה השכלית

לעד אינו גלגל החי ולא כח בגלגל ' וית' והוא שתדע כי השם ית
אינו חי הגלגל ולא כח בחי ' וגדול מזה שתדע כי השם ית. החי

וזה אשר בא עליו המופת על היותו נפרד מן העולם . הגלגל
כמו , ברת לעולם בכללובתכלית ההפרד אלא שהשגחתו מחו

  .והבן זה מאד מאד. ועל השגחתו נקרא חי העולם, שאמר הרב
  

והבן ' כוכב' 'בא מאד' 'מח' 'חם'ומספר אותיות השם הזה בכללו 
ב מספרי "ח אותיות ועם שי"ב שמות עם מ"וכלל י. גם זה

' תהלים קיט(" שבע ביום הללתיך"וסימנם , ע"האותיות עולים שב

גלגל 'וממנו ' הוא שכלי'רת שם יחיד אשר והוא בהזכ). 'קסד
 ).'ג' חבקוק ג( 'מלאה הארץ'ותהלתו והוא שנאמר עליו ', האש

שסודו אם ' ציור יומי'ובריתו מן ה' גלגל הצורה'פירוש ותהלתו 
', על המרכבה'ועל הגוף אשר ' עבור הגוף'האיש ומורה על 

' מחדש ההוד'והוא ', ה שמו"יהו'אשר הוא איש מלחמה גם 
כי ' ה"מצויר יהו'ה "בשם י' כי הנה סוד ית. 'חן שדי'שר ממנו א

צלם 'גם הוא ' צל מהאור'והוא ' אש היומי'אם הגלגל הוא 
וכמדומה לי לזה ' הדבור הקים'כי הוא . והבן זה מאד' האור

כי יתחיב אור . 'הדמיון מהדבור'והוא ' מחויב הצורה'יתחייב 
ר הראשון הנקרא וזהו סוד החומ. מצל וגם יתחיב צל מאור



 ספר   המלמד
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הנקרא ' זכר שדי'ובו ', רואה ואינו נראה'שסודם ', אור וחשך'
לבדם אם ' ישראל'ו. 'מראש'קורא הדורות ' שכל הפועל'

' והגוף והנפש' 'נשמה העלולה' 'אשרם' 'שכל הפועל'משפיעם 
והבן כל זה ותתבונן בו שגם הוא . 'אם הגופות'היא ', ראשם'על 

  . 'דם בגופות'
  

שרפממשוהנה  עתה אודיעך למה נקרא זה השם שם
ישהממיואם  הוא חצי .  המפורש  וגם שם  המיוחד
ננואם. ה"כלומר י, השם  למה יקרא  בכתבו

הוא מלא למה יקרא בכנויו שגם הכנוי המלא התכתר בשם זה 
, למה נקרא שם המפורש. ה"מפרש שהוא כתר המשכיל יהו

שזה שם . מפרש משאר השמות המוסכמיםמפני שהוא מובדל ו
אמנם מה שהוא כבד . נסתר בטבע מוטבע בכבד וגם בלב ובמוח

והנה לב וכבד שוים והם כח . ומה שהוא לב ומח כנוי, מפרש
לבד מוכנים לקבל דין ביד מח משתי משתי שהם שנים והם 

והיות זה השם . עדים' והחמה' 'והאבן', 'נבואה'והנה זו . אחד
ואין . שגם הוא עניין נסתר' תשמיש'תבין זה ממלת ' שם נסתר'

דורשין בעריות בשלשה ולא במעשה בראשית בשנים ולא 
אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתו מוסרין לו , במרכבה ביחיד

של ' 'ארבע מרכבות' 'שם תאר'המורים על ', ראשי פרקים'
שכל הפועל 'ויבין כי ', מעלות השמים'שבהן יעלה אל ', תורה
שכל 'ונקרא ', כח בראשית'ובידו ' שר אמת'והוא ', ילמשכ

שכבר . 'של תורה' 'בכח רשותה' 'לתועלתה' 'הפועל הנשמה
וזה . הודעתיך שבתורה ברא אלהים את השמים ואת הארץ

ותבינהו בסוד , הסוד יובן מן בראשית אלהים ברא את השמים
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ועניין זה הוא מפני . י"שם שדי הנקרא שר הפנים מפורש אדנ
זה השם הנכבד שהוא מורה על שכל גלגלי הוא במספרו ש

אור 'כמו שפרשתי בספר , ה"ר תור"ה וסודו כת"ם ושש"עשרי
פ שאינו דבור הוא "ואע', זכות וחובה' 'רוח מדבר'שסודו ' נברא

ואחר קבלו השפע מהגלגל החוזר חלילה מגיע אל . 'חמר דבור'
ומקבל ' מדבר בדבור'אשר ', כלי משכיל'התכלית שהוא תקון 

' כתר תורה'ה אשר הברכה באה מאתו בכדור בכח "דבר יהו
שהוא ' עשרים וששה'מן שם ' שערי המשוש'המונה , הנזכר

. כדי לקימו בתמידות נצח נצחים' לתועלת הפרי' 'מפרש תורה'
ולמה נקרא מפרש גם כן בעבור היות זה השם מפרש במציאות 

 מצורף פנים בסוד זה השם כשהוא, עצם דבוק הנפש עם יוצרה
וזה סוד מציאות מהות . ו"היה או כזה י"הוהואחור כזה 

יש 'לעד שמספרו ' מפורש'וסוד . בסוד יצר טוב ויצר רע, הנפש
השם 'בגימטריא ' שם המפורש'וכן . שהוא שכל הפועל' ויש

. 'שכל פועל הנפש'כי ', מצות הנפש'והוא תכלית ' הפועל הנפש
 היא פועלת ומציירת ואם לא תשכיל הנפש את משכילה אשר

וכן הנשמה היא שכל . כי שמו משכיל, לא תקרא הנפש בשמו
  . האדם

  
כי , ושם המיוחד' שם המפורש'ש אמתו "והנה שלש אמות אמ

. שמו המפורש והנפש דבקים וקשורים קשר אמיץ בעת היצירה
שכן , וממנו התבונות ברוב', ראש עת'והוא ' נפש ישראל'והיא 

אהיה אשר "וכן כתוב . 'סבתו בראש'כאשר ' מכתבו בראש'
ומאלה הרמזים תבין עניין כוונת פירוש . 'שם המפורש '"אהיה

וכבר הודעתיך . זה השם ועליהם בנה בניניך ומהם קנה קניינך
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כי אין כוונת אלה הדברים כולם המצורפים וכיוצא בהם כי אם 
ועתה אודיעך למה נקרא זה . להוציא מה שבכח הנפש לפועל

דע כי חצי . י ולא באותיות אחרות" באותיות אדנהשם הנכבד
כי ראש זה . השם שהוא ראשו וסופו הוא חצי זה שהוא תוכו

י ראשית המציאות "אלף וסופו יוד וזו עדות על היות הש
תכלית ' כמו שאמר אלף ראשית המספר ואות י, ותכליתו
  .המספר

  
ודע כי זה העניין לפי הטבע הוא שהאחד הוא ראשית המספר 

ושנים הם ראשית מספר הזוגות מפני שיצאו . ינו מספרוא
ושנים הם הרכבת שני אחדים כי . מראשית המספר שהוא אחד

וזה . כל מספר הוא באחד בכח והאחד הוא בכל מספר בפעל
דומה לאמרם לא ימצאו בלתי אחד מפני היות השנים נמצאים 

אבל ימצא אחד בלתי שנים , בהרכבת האחד והם שני אחדים
והנה שנים הם באחד בכח והאחד הוא . ושכל ראשוןוזה מ

וכאשר קרה להיות אחד ראשית המספר . בשנים בפעל
והשלשה ראשית , והשנים ראשית מספר הזוגות, לאחדים

והששה , והחמשה נפרד, והארבעה זוגות, מספר הנפרדים
' והי, חשבון עגול' והט, זוג מרובע' והח, שלם' והז, חשבון שוה

תכלית ' כן קרה להיות ק, ראשית לעשרותתכלית לאחדים ו
ולא מצאנו בלשוננו יותר ממספר . העשרות וראשית המאות

ך מפי "כי כבר ידעת שאותיות מנצפ. 'ארבע מאות שהוא ת
כי לא יתכן לפי . לא מכלל הלשון אלא תקון סופרים, צופים הם

ב אותיות ולא "הטבע האמיתי להיות שום לשון בפחות מן כ
ש שהן "ר פירש בעל ספר יצירה באמרו אמכאש, יותר מהן
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ס "י לנ"ז חט"הו, כפולות' ת שהם ז"ד כפר"וגם בג, שלש אמות
. י"ב וכללם אהו"ו י"ב א"וסימנם א. ב פשוטות"ק שהם י"עצ

ד "כי אבג. כ"במקום אחת מהם ג' וגם מ' במקום ת' והנה ד
מ השלימו העשרות "וכן יכל, השלימו חשבון האחדים בכללם

, ואין בלשוננו סימנים מיוחדים.  השלימו המאותת"וגם קרש
כי אם , כלומר אותיות לחשוב בהם מארבע מאות והלאה

ת שהם חמש מאות שש "ש ת"ר ת"ק ת"בהרכבת שני אותיות ת
ת אין "והנה גם בהגיענו אל ת. מאות שבע מאות שמונה מאות

ק "לנו סימנים בהרכבת שתי אותיות כי אם בשלש והם תת
ר "ק תתת"ומזה והלאה בארבע תתת. ת"ש תת"ר תת"תת
  . 'ת וגו"ש תתת"תתת

  
ת "ולפי זה הדרך נשלם החשבון בסוד אותיות התורה במלת מד

והלשונות . ת שהם ארבע וארבעים וארבע מאות"כלומר דמ
והנה יש . האלה ראשיתם ארבעה כי ארבעים יצאו מארבעה

ארבע ' וכן הם ארבע עשרות כמו שהמ, להורות על הרבוי
', ר ם"ותחת ת', ק אות ך"ואמנם הצופים שמו במקום ת. מאות

' ר מנו א"ותת', ק ץ"ותחת תת', ת ף"ותחת ת', ש ן"ותחת ת
ו ומהן "ף ועד ת"מפני שבה נשלם חשבון המאות כלומר מאל

ק "ק א"ש או אמור תתר"כ מנו במקום תת"ע. ועד אלף חלילה
יותר והנה כן בכל המספר כי לא מצאנו . להורות על אלף ומאה
אך העניין המוסכם בלשון הוא נמשך אחר , מזה כתוב בלשוננו

כי הלשון הוא עניין מוציא מה . המוטבע לעולם ברוב ענייניו
כי לא יוכל , שהוטבע בנפש בכח אל הפעל והיא המסכימה

. להיות האדם שלם לעולם מבלתי אמיתת מציאות הכח הדברי
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יר הרב ואם הושלם בכח המדמה בתחילת היצירה כאשר הזכ
כ יהיה זה בלמוד סימני "וע. 'בעניין דרכי הנבואה בחלק הב

ואחר כן בהשיג , ואחרי כן בהשיג סוד ההסכמה בהם, האותיות
. סוד הטבע בה שהוא הציור במציאות עשרים ושתים אותיות

ואמנם הסכמת קריאת לשוננו לשון הקדש מכל שאר הלשונות 
ל דרכי התולדת כי זו היא הסכמה נבואית מורה ע, המוסכמות

וכן קריאת השמות לאותיות אחר היותן . ועל סוד המערכת
וכן כנוי . ד ששמם אלף בית גימל דלת"מצוירות כגון אבג

כי כל זו הידיעה תוליד . מספרם אחד שנים שלשה ארבעה
ולולי היות זה העניין ארוך מאד , בנפש ענייני חכמות מופלאות

וגם לולי , זה הספרוצריך פירוש גדול מן הנמצא כתוב בכל 
היות עוד זה העניין זר מאד בעיני רואיו מעניין הספר לפי 

הייתי מפרש מה , מחשבת רוב המעיינים והוא מעניין הצרוף
אברהם בן ' פ שכבר רמז ממנו מעט ר"ואע. שצריך לפרש בו

ואמנם אני יודע . ל בספר צחות ובספר השם הנכבד"עזרא ז
לו למד כל ימיו מקרא שכל מי שאינו מכיר זה הדרך ואפי

ודקדוק ותלמוד וחכמת הפילוסופיא וחכמת הכישוף וחכמת 
. לא יוכל לדעת דבר מדרכי צורת הנבואה באמתתם, הרפואות

כל שכן שלא יוכל לדעת את , כי זאת היא תכליתה וראשיתה
והוא , ומפני זה הוצרך הרב להביא לנו קצת בספרו מזה. השם

ם כל זה לא יתכן לי שלא שדבר בסוד עניין השם המפורש וע
ודע . ארמוז ממנו מעט שיועיל למי שמבקש להכנס בחכמה זו

החמר שלהם הוא ידוע , ב צורות"כי צורות אותיות שהם כ
ולשון , ולשון דיו מן די, וסוד דיו הוא מצורף יוד. שנקראו דיו

הוא מורה אם ' השם המיוחד' והנה ".יודו ליהוה חסדו"יוד מן 
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. אשר הוא מההוד' הוד מהמשיח'וכן ', משההיוד מח'כן שיצא 
שדבורו ושיחתו הוא מכח השם ' המשיח מודה'וכל זה כי 

והוא המוליד הדבור והמוציאו מן הכח . המיוחד אשר אתו בטבע
והם , והפתאים לא ירגישו מאין בא להם הדבור. אל הפעל

כבהמה שהיא מוציאה קול בדמיון הדבור ואינה מרגשת מה 
והסוד נודע בצרופו . 'א"היוד מה'והנה . ההוא זה הטבע שב

והוא ' דם או דיו'וסוד מספרו ', מלא'על עולם ' מלא'ונקרא שם 
והבן . תבין זה' דם זך'ואם יש בם ', מהחיוב' 'המחויב' 'הגלגל'

ד תבין סוד "ד ומיו"א ביו"א ומה"סוד העולם הזה נברא בה
אמנם . הכי איני רשאי לגלות יותר מז, השם המיוחד ועליו בנה

  . המיוחד מפורש והמפורש מיוחד והבינהו מאד מאד
  

א וכללו דם "ו ה"א ו"ד ה"יו, ודע עוד כי השם הנכבד מלא
הרי שניהם דם ודיו שבשניהם האדם , ודיו מספרו, ה"ולבדו יהו

ומן הדיו הוא מדבר כי  , ומן הדם הוא חי כי הדם הוא הנפש
אות האדם היא הדיו הם האותיות הנמצאות בלשון ואמיתת מצי

וזה סוד ', דם ודיו'והם ' אבי ואמי'שהם ' אדם וחוה'ממציאות 
י הם ראשית ותכלית המספר בטבע "והנה א. היצירה והבינהו

. ו"ד ותוך השם ה"ונשארו א, כל לשון מוסכם כפי היצירה
כי . והנשאר הדין', ה"י יהו"אדנ'י היוצא מן "והנה המיוחד אהו

מושל בכל השפלים ' יהיה אדון'וד והיודע זה הס' הוא דין יה'
ם "ועל סוד כנוי נקרא זה השם אלהי. 'האלהים' 'מלאך'ונקרא 
. ה הוא די"שאמתתו יהו, א"ד ה"שהוא יו, ה מלא"סודו י

וסודו חותם , וחבורו אד ואדי והיודע האד והאד שממנו הוד ואד
וחתום פעול ופועל יוצר ויצור בדמיון אור ועין על דרך אות 
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כי היא צורת , י המות הוא החמר וההבנה מציירתוכ. והבנה
. חומר האותיות המצויירות בנפש אחר הולדם מצורות המכתב

וזה . כלומר מן עשרה, והנה שם זה התחלתו מן תכלית המספר
להורות כי השם , סוד גדול מכלל סודות עשר ספירות בלימה

י כ, אבל בו כל הספירות, כולל כל ספירה והוא אינו ספירה' ית
ואמנם היות . וכחו וקיומו והודו משפיעם, לא ימצאו מבלעדיו

' והוא להורות כי י' נולד מה' כי י, הוא סוד גדול' אחר י' ה
עשר ספירות חמש וחמש כלומר ' וה' ה', ה הרי י"ספירות הם ה

, והורה תחילה על החבור הנמצא יחד. חמש וחמש נעשים עשר
מורכב יש לו  לּכוש, ואחר כך הורה על שורש מציאותם

ועל כן הורה עליו בחבור ' וה' מורכב מן ה' והנה י. מרכיב
ל "י ר"ואמנם היות זה השם מכונה ביו. ד"בסוד יו, תחילה

אין זה כי אם לעניין ' עשרות ייי' בשלש נקודות המורות על ג
, והוא סוד החותם המצוייר למעלה הנקרא חותם שלמה, גדול

ג "ין המספר בעלת אבשהוא תהום השלם כאשר זכרתי בעני
כי סרני הגלגל צריכין צד שלישי . ראשיות כל מספר' שהם ג

  :והוא צד הגלגל התנועה הסבובית בצורה זו
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ועל כן קבלנו שצריך לכתוב צורות שתי האותיות השוות 
להורות על ההקפה , בצורתן זו אחר זו ואחת למעלה משתיהן

 צורות ודבר אחד כסוד השכל 'והסוד בהיותן ג. המסבבתו
יודין הם ' וכבר בארנו שמציאות ג. והמשכיל והמושכל ודעם

והם . י"פסוקים שבה הם יי' רמז ברכת כהנים שראש ג
' שמות מיוחדים אחר ג'  ושם ג,"ישא" "יאר" "יברכך"

, לברך מה שעבר, תיבות הללו להורות על אמיתת הברכה
ור העניין אשר היה ולשמ. ולישא העתיד, ולהאיר מה שעומד

ולהשלים העניין , ולחון העניין אשר הוא עתה והוה שמו, שמו
, ויהיה שמו על פי סוד אתמול היום מחר. אשר הוא מוכן לבוא

' החללה'היא ' החכמה'כי . ג החוזר חלילה במציאות"כעין אב
בזמן ', בסבובו'סוד הגלגל ' מגלה'והוא ', הגלם'המצויירת על 

', על השם ית,  ששלשתם מעידים על תמידות.'היה והוה ויהיה'
כי הוא אינו נופל תחת הזמן שהוא ברא . ושאין לו שנוי זמנים

, לומר והלא מורה על זמן, היה, ואל תטעה באומרך. את הזמן
ואמיתת התנועה . כי אמיתת הזמן ומהותו הוא ממציאות התנועה

ומה . ומהותה היא ממציאות הגוף המורכב מן הגלם והצורה
. ינו גוף ולא כח בגוף הוא הדבר המעולה שבכל המציאותשא

ומן התנועה יתחיב , והגוף מוליד התנועה, שהוא בורא כל גוף
ואין זמן כי אם חלקי תנועה הנקראים רגעים דקים . הזמן

בחלקי החומר הראשון המקבל הצורה הראשונה אשר הוא 
כלומר שלא ישאר מן החמר מהות , מקבל חלוקה עד אין תכלית

כן הזמן אם תחלקנו תמצאהו שלא ישאר . דבר בשום פנים
שהנה בהבטל . עד שלא יהיה לו מציאות, ממנו אפילו רגע קטן

. התנועה הראשונה יתבטל כל מציאות הגופים הנמצאים בעולם
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 בלתי כח מתקימים וגם בה נפסדים התחתונים כאשר ]הם[כי אין 
ורת החמר כי ההויה התחתונה היא סבת הפסד צ. ממנה מתהוים

וזה יהיה בלא זמן בהכרח כי . החקוקה בו ההוה אחרת עליו
פ "ואע. אבל תמיד, הנותן הצורה אינו נותנה בזמן מצדו

שהחמר מקבלה בזמן כי הזמן הנקרא הוה אשר בהויתו הוא 
כ "וע. הנקרא נמצא באמת כשאין בהויתו שנוי בדבר, תמיד

ואין הויתו , דאין הויתו כשאר ההויות שמהן הווין תמי' השם ית
ואין הויתם ופעולתם זמנית , זמנית ולא פעולתם מצדם ומהם

והויתם ופעולתם זמנית כמונו הדרים , ומהם הווים ונפסדים
. וכל אשר אנחנו בו ושהויתנו ופעולתנו זמניות, בעולם השפל

  . פ שהם תמידיות בכלל והכלל הויתו תמידית הוה"ואע
  

וקד בשתי דרכים על פי הנה מצאנו בכל ספרנו כי זה השם מנ
אשר הוא אש מבעיר שם , עזרא הסופר ורוח הקדש לעד

וגם כן שם . שוא חולם קמץ, והנקוד הוא. הארבעה בלב האדם
כי , ף נוסף בזה פתח"אלא שבעבור האל, י מנוקד כמותו"אדנ

ועל כן בהיותם . ע מקבלות שוא נע לעולם"אין אותיות אהח
והם פתח או קמץ או ' במקום תנועה משתתפין עמהם אחד מג

והנקוד השם השני . והנה בזה שוא פתח וחולם וקמץ. סגול
, ם והוא בכל מקום שוא וסגול וחולם וחיריק"הושם נקוד אלהי

  .ובזה אין בו כי אם שלש נקודות
  

ויובן , אותיות של השם המיוחד נקראות ונזכרות' והנה גם כן ג
נויים שהם וכן משני הכ. מהן עניינו ליודעי אמיתת הלשון

, שאלה הם דבקים בפעולות. ם יובן עניין גדול"ני אלהי"אד
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י הוא "כי אדנ. ומפני הדבקים בעולם נקראו כן שהם כטבעים
ומורה רבוי פעולה , שם נגזר מן האדנות כמו שאמר הרב

ולא ימלט . ם מורה רבוי כוחות"וכן אלהי. ושולטנות מנהיגים
הוא מורה רבוי תמיד ם "כי כל י, אחד משניהם מכפל או מרבוי

י מורה רבוי שולטים עלי שנים או "וכן כל נ. בלשון הקדש
 "הודו ליהוה כי טוב כי לעולם חסדו"ועל כן נאמר . יותר

 ואחריו ,"הודו לאלהי האלהים" ואחריו נאמר ).'תהלים קלו(
ם הם " והרב פירש כי האלהי".הודו לאדוני האדונים"נאמר 

והאדונים הם הגלגלים . להמלאכים שהם בכחם מנהיגים הכ
והשם . אשר הם אדונים לכל גוף זולתם להנהיגו בכוחותיהם

  .שמו לעד' למעלה מהכל כי הוא המלך על הכל ית
  

כל שם שהוסכם בלשון הקדש אשר הוא , ואחר שהעניין כן
הוא שם מורה על תואר פעולה ועל כח , קדש ויודעיו קדושים

או הוא שם . 'תו יתנשפע על הנפעלים המקבלים הכח ההוא מא
לפי מחשבת המדברים ולפי כח השגת ' מורה על שלמותו ית

כי מהגדת . עד שיוכלו לצייר דבר בשלילת התארים, שכליהם
ודע כי מה . השלמות יובן עניין הרחקת הגשמות והדומים לזה

והוא , אליעזר בן הורקנוס אשר זכרו הרב' שנאמר בפרקי ר
. ה הוא ושמו אחד בלבד"אמרו עד שלא נברא העולם היה הקב
ומורה עניין הוא ושמו , מורה מלת היה על זמן כאשר אמרתי

אין הכוונה בהם מה שהמחשבה הדמיונית , על תואר נוסף
אינו , והוא כי אמרו היה. חושבת כי אם המובן מהם לפי השכל

ואמרו הוא . להורות על זמן אלא קדימת הויה חיובית בלא זמן
כי השם שם לכל דבר , ותיות נכתבותאינו להורות על א, ושמו
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והוא , ודבר שבמציאות אינו האותיות המצויירות אלא העניין
כ הוא השם נשוא במחשבת הקורא והנקרא "וע. לסימן

הוא , העצם ההוא, ואם יהיה השם ההוא שם מוטבע, ובלשונם
, טבע או צורה, ויהיה השם ההוא בעצם ההוא, הנושא את השם

פרד מחומר אין לו שם נוסף על ואם הדבר הנושא השם נ
אבל מציאות הוא עצמו ועצמו הוא שמו ושמו הוא , מציאותו

ואם , ולפי העילות יהיו המעלות, כלומר מעלתו, הנמצא עמו
כ "וע. הדבר עלול תהיה מציאות קיומו במציאות שם עילתו

מאחר וכאילו אמר היה . יהיה הוא ושמו בלבד מפני מעלתו
 )ד"ס(כן פירש הרב לפנים בפרק ו, ה ומעלתו בלבד"בהקב

ואמרו לי מה , ואמתתו כמו' ופעמים ירצה בו עצמו ית"באמרו 
כ יש לך להבין שכל שם שהוא מוסכם או משותף או "וע". שמו

ושם . מושאל או מסופק וכדומה להם כולם נגזרים מן הפעולות
כ לא נוכל לדעת "וע. אינו אחת מן הכתות האלו' השם ית

עניין ', בין משם זה שהוא השם המיוחד לו יתאמיתת עצמו אך נ
והוא שלא נבין זה משם אחר מכל שמותיו , חיוב הויה לבד

י שעניינו שבו די ואין לו צורך מזולתו "והעד שם שד. הנכבדים
ן "שי'וזה השם מודיע לנו סוד הנגלה והנסתר בשם . בדבר
שהיא אש ' אש מדת הדין'שעליו שם דת ודין גם ' ד"ת יו"דל
כ צריך המעיין בו ליזהר מן הכח הראשון הנשפע עליו "וע. זרה

ועדי נגד ', דמות השטן'והוא אם כן ', שפע השטן'מאתו שהוא 
והשכל , והנפש אור, וכבר ידעת כי הגוף בהמה. ונגד משיחו' יי

והנפש באור הגלגל שהוא , כי האדם בבשרו ודמו כבהמה. שפע
כי . לגל באורווהשכל כשפע המנהיג הג, המנהיג הבשר והדם

, הגלגל גוף ונפשו אור חי מצייר בשכלו ומציירו שכל נפרד
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גופו , וכן האדם משולש בעולם. כמו שביאר הרב זה במופת
ושכלו מעולם , ונפשו מעולם הגלגלים, מעולם הזה השפל

. כ חותם השם חתום עליו משולש"ודע כי ע. והבן זה, השכלי
והגלגלי , י שכלוכבר ידעת במופתים רבים כי העולם השכל

והאדם מורכב משלשתם בעת . והעולם השפל מושכל, משכיל
ובאמצעיתו , כי בתחילתו הוא משכיל. צאתו יורש את שלשתם

וכוונת יצירתו להיות שב שכל . ובאחריתו הוא שכל, מושכל
  .משכיל ומושכל כמו שביארנו זה והבינהו

  
אצטרך בזה השער לגלות דבר גדול מאד 

והוא שאמר .  בכל שכלך השלםועיין בו
אין אצלנו שם בלתי נגזר , אמר. הרב דבר אחד מעולה והוא זה

, א אשר הוא שם המפורש גמור"ו ה"א ו"ד ה"אלא זה והוא יו
ולא יעלה במחשבתך שגעון כותבי הקמיעות . לא תחשוב רק זה

ומה ששמעת מהם או תמצאהו בספריהם המשונים משמות 
ויקראו אותם , ין ולא בשום פניםלא יורו בשום עני, חבורם

ושהם יעשו , שמות ויחשבו שצריכים הם קדושה וטהרה
כל אלו הדברים לא יאות לאדם לשומעם כל שכן . נפלאות
 וכבר ).א"ס' מורה נבוכים א(ל בלשונו "כ דברי הרב ז"ע. להאמינם

המשיך העניין הזה ובאר סבת השמות ההם הנמצאים בספרים 
. ורה שהם מאנשים טועים או מטעיםוה, או הנאמרים בקבלה

. ודבריו דברי אלהים חיים בלא ספק בכל מה שאמרו בעניין זה
ואני אומר לך גדול מזה שעשו אלה הטועים או המטעים בעניין 

והוא .  על זהגט השמותהשמות כאשר כתבתי בספר 
כל , בספר מן הספרים איני רוצה להזכיר שמו, שמצאתי כתוב

ו"שער כ
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ט "י סי"ו יל"שה ותאהבנו יזכיר שם וההרוצה להביא אחריו א
של הלילה שהיא ' בשעה א' פעמים בליל ד' ם פנים ואחור ז"על

וישביע קצפיאל שהוא המלאך הממונה על הכוכב . שעת שבתי
ויכתוב בשעה ההיא הארבעה שמות על קלף . ההוא בשם הנזכר

. צבי בלא הפסקת דבור ויתלה הקלף ההוא כקמיע על צוארו
אשה ההיא אשר הזכיר שמה ושם אביה בכח שם ואז תאהבהו ה

  . זה אהבה יתרה מאד
  

וכאלה הדברים מצאתי מהם רבים מאד כמעט שאין תכלית 
והתפשטו הדברים האלה לידי רבנים גדולים . למספרם

ומסתירים אותם בתכלית ההסתר וחושבים שגניזתם מלאים 
ואלה . מרגליות ומתפחדים פחד גדול בעיינם בהם בעת צרכם

ברים עניינים קרובים לשגע בהם בני אדם הטובים ההם הד
ומעניין שם אחד תבין . ל"ואחרים כמותם כמו שאמר הרב ז

שאר העניינים ותדע שכל המינים שדומים לעניינים אלו לא די 
אלא שלפי דעתם , להם לפתאים שחושבים שיש בהם ממשות

משתמשין בשמות שהם אצלם קדש קדשים ופועלים בם לפי 
וכל שכן אם יקרה במקרה .  בחולי חולין ובהבליםמחשבתם

שהם יאמינו , פעם מן פעמים שתפעל להם שום פעולה מהם
והבא להכחישם מזה יאמרו מיד והלא , שעניינם אמת פעלם

, פלוני הרב הגדול תפס את השד ואסרו בתוך הבית כל הלילה
ואלה . ובבקר מצא יתוש קטן והרגו ומיד ברח השד מהבית

ם עם רבניהם אחזום שדיהם והחשיכו עיניהם והדומים לה
  .ועיוורו לבותם ולידי שגעון ולידי מות הביאום
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ואין ספק . ודע כי השם הנזכר הוא שם יוצא מן ויסע ויבא ויט
שהרב דקדק בדבריו מאד והתנצל באמרו שהם שמות לא יורו 

אמנם לא דבר הרב בשמות המורים על . בשום עניין בשום פנים
. לא לגוף המוסרח, הם חכמה אלהית מועלת לנפשעניין שיש ב

ב אותיות שזה השם והדומה "והעד אומרו מה שאמר בשם בן מ
ב אותיות מופת "גם שם בן י. לו אינו מכח השמות שזכרם

ואין . 'י וגו"ו יל"והוא הנזכר וה, ב"גם שם בן ע, חכמה מועלת
תבונה באלו השמות הקדושים המורים החכמה האלהית מה 

ו הפתאים שהם שמות ידובר בהם לבד בהזכרה בלי שחשבוה
אך הכוונה המעולה היא הציור במה שהם מורים . ציור ידיעה
כ הדבור בהם כדבור בדברי "והכוונה האחרת היא ג. בעיניהם

  .הקדש באימה וברעדה אצל יראי השם
  

ככתבו ' והנה הרב אמר באמרו ציוונו בברכת כהנים ובה שם יי
ולא היה נודע אל כל אדם איך ידובר , אשר הוא שם המפורש

עוד אמר אין זה . 'בו ובאיזה תנועות יניע כל אות מאותיותיו וכו
 והמשיך ).ב"ס' נ א"מ(' איך ידובר בו לבד אלא ללמוד גם העניין וכו

ואמנם מה שהודעתיך אני בעניין סוד . זה העניין ובאר אמתתו
אלהים הצירוף שבהזכירך המלות מצורפות תנוח עליך מרוח 

פ שלא תבין הדבורים ההם אשר "הוא שאע, מתוך חמום הלב
אך לא על דרך , גם זה אמת אין ספק בו. תזכירם מה מורים

אלא כדי , הזכרת שמות לפעול בהם פעולות גופניות שקריות
ודע באמת כי מי שאינו . לעורר הנפש אל חמום הלמוד המעולה

 אל תאמין בו יודע צרוף האותיות כראוי אם יתפאר לך בנבואה
, ונקוט האי כללא בידך. ואפילו אם עשה מופתים, בשום פנים
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שכל מי שלא הרגיל בצרוף ולא ידעו לא יוכל לדעת דבר בסוד 
ולא , ב"ולא בשם מ, ב"ולא בשם בן י, שם בן ארבע אותיות

ולא בשום דבר שיקרא שם , ב"ולא בשם בן ע, ח"בשם בן מ
ואחר . ב אותיות"מורה על חכמה אלהית הנודעת מתוך כ

ומי . שתבחן בו שאיננו בקי בצרוף דע שאינו יודע את השם
שאינו יודע את השם דע שהנבואה אצלנו מן הנמנע שישיגנה 

 שישיג ברוב למודו מבלתי צרוף ענייני ]אפשר[אמנם . על אמתתה
אמנם בעת שיתבאר לך מזה האיש . חכמה קרובים לנבואה

מות ואם יתבאר לך שהוא בקי בצרוף שאלהו על ידיעת הש
ואם הם שלמות מאד דע . שהוא בקי בהם בחנהו בפעולותיו

גם באהבתו החכמות תבחנהו . שהוא קרוב לנבואה וראוי לה
ואם היא לשמה דע כי זה . אם היא לשמה ואם היא שלא לשמה

ואם יגיד עתידות או יעשה נסים ונפלאות , האיש נביא לעצמו
ון יתבאר בדרכי הנבואה וכל זה הנסי. דע כי הוא נביא גמור

  . ה"יותר מפורש בע
  

ועל כן יהיה האיש שלם והוא לבדו ראוי למלוך כמו שאמרו 
איזה אדם ראוי למלוך ואמרו החכם או מלך , הפילוסופים

שאם המלך אינו חכם או אינו אוהב . שהוא אוהב החכמה
ועל כן לא יוכל להעמיד ארצו . החכמה לא יבקש עצה מחכמים

מלך במשפט יעמיד ארץ ואיש ", כמו שנאמרבמשפט כראוי 
 ואם המלך אינו חוקר ודורש כל ).'ד' משלי כט(" תרומות יהרסנה

דבר על בוריו מאמין השקרים מהרה ויתחיב מזה היות כל 
מקשיב ] מושל[ )מלך"(כמו שכתוב . עבדיו שקרנים ורשעים

 ועל זה אמרתי לך ).'שם יב( "על שפת שקר כל משרתיו רשעים
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כל שכן , וא קרוב לקבל דבר שקר אינו ראוי למלוךשמי שה
למה זה מחיר ביד כסיל "שאינו ראוי לחכמה כמו שנאמר 

 וכל שכן שאינו ראוי ).'טז' משלי יז( "לקנות חכמה ולב אין
, לנבואה כי הנביא לא יאמין לדמיון השקרי לכל אשר יגיד לו

ומועיל . כי אם לשכל האמיתי המאשר את הנפש ואת הגוף
פתי יאמין "ועל זה נאמר . מו בזה וגם לאחרים לפי שפעולעצ

 כמו שזכרו הרב ).'משלי יד טו(" לכל דבר וערום יבין לאשורו
  . בעניין זה

  
וכבר ידעת מה אמר הרב בעניין מפסידי האמונה בעבור סתרי 

וזכר שם שזה יקרה לכל חסר שלא נשלם בחכמה . תורה
,  מציירו מתחילההאלהית כשיודיעוהו שהדבר אינו כמו שהיה

וזה הסוד עליון אינו ראוי לגלותו . אבל הפכו בציורים רבים
להמון העם ולא למתחילים להכנס לפרדס ולא לחכמי התלמוד 

אבל ראוי לגלותו . שלא שמעו דבר מן החכמה האלהית
ומבקשים , לדבר, לשלמים שהם אוהבי החכמה באמת לשמה

בתכלית אותה כאשר מבקשים הפתאים הכסף שהוא אצלם 
ומחפשים אותה כאשר יחפשו העשירים , התאוה והכיסוף

ולא ישבעו מן הממון , התאבים להוסיף עשר על עשרם הטמון
ולחכמים הרודפים הדרך הזאת האלהית להתחכם . לעולם

ראוי והגון מדרך חיוב אלהי , בתורתו ולדעת סתרי פעולתו
י להודיע ולגלות לו דרכ, ומסתר שפעו ומרוב מעלות המודיע

מפני שהוא ישמח בהם מאד , השמות וענייניהם באמתתם
והיודע סוד השמות על דרך . ויקבלם בגילה וברנה מאהבה

האמיתית והוא שלם במדותיו והוא זהיר בהם ומשמרם בטהרה 
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הוא אהוב למעלה ונחמד למטה ואימתו מוטלת על הבריות 
ותלמודו מתקים בידו ונוחל שני העולמים העולם הזה והעולם 

וזה האיש הוא הנקרא צדיק וחסיד והוא יסוד עולם ונקרא . אהב
משלי (" וצדיק יסוד עולם"ועליו נאמר , שת והוא בן אדם וחוה

  ).'כה' י
  

מבואר הוא שכל דבור שכתוב בתורה 
, שדבר השם למשה או לאחד מהנביאים

אמנם הדבור . אינו דבור כדבורנו שהוא כולל קול רוח ודבור
הצורה הנראית , כמו שהגוף, י שמע אזני הנביאההוא הוא לפ

אבל הוא גוף , במראה הנבואה אינו גוף כגופנו בעל ממשות
אלא שזה הגוף הנראה לנביא מכיר . כגוף הנראה לאדם בחלומו

ואז ידע כי עניין . הנביא בו שזה העניין בנבואה הוא רואהו
כאילו הגוף , הראיה ההיא אשר ראה הוא אמיתי אין ספק בו

וכן יהיה לו הדבור . הוא הנראה הוא גוף נראה בהקיץ ממשה
וזה הדבר לא יוכל . הוא' ממנו יבין כי זה דבר יי, הנשמע אליו

אמנם מי שהרגיש . לציירו מי שלא הרגיש דבר מדרכי הנבואה
והוא חלק מחלקי החלום הנראה , וידע אותו הוא יבין זה העניין

וגם רואה , הואכי זה שראה בחלום , בלילה בהשיג החולם
ופתרו לו גם , שמגיד חלומו בחלום לחברו ומבקש ממנו לפתרו

ומחר בהקיץ יצא החלום ההוא לאור ביום כמו , כן הכל בחלום
והנה כיוצא בזה עניין הנבואה בין בריאת גוף . שנפתר בלילה

' ואמנם דבר יי. אדם בין בריאת שטן בין בריאת מלאך והבן זה
ב אותיות כי "לא שהשם דבר בכ, ההוא לפי השומע ולפי הרוא

ואין מי שיוציא קול , אין מי שידבר בדבור כי אם בעל לשון
אלא אם כן היה הדבר , מדבר באמצעות רוח כי אם בעל גרון

ז"שער כ
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בדמיון השומע הדבור שיראה המדבר בכח המדמה כפי הרגל 
או בדמיון , ההרגשות החיצוניות בדמיון החלום כאשר זכרתי

אדם רואה צורות רבות בתוכה אך אין המראה של זכוכית ש
כי אם דמיון הצורות , מציאות לצורות ההן מבחוץ ולא מבפנים

ואם אין , ההם המתחיבות ממציאות הצורות החיצוניות
  . חיצוניות אין פנימיות

  
כן כיוצא בזה החומר הראשון המחובר לנפש שהנביא רואה בו 

והעד . תוועצם הצורות כולם הנראות לו והמדברות א, בעצמו
על זה כי הנביאים רואים צורות משונות זו מזו ואפילו המלאך 

' ואפילו השם ית. הרגיל לדבר עם האדם יראנו בעל כמה צורות
ואחר ". וירא אליו יהוה באלוני ממרא"הוא אמר באברהם 

 "וישא עיניו וירא והנה שלשה אנשים נצבים עליו"כן אמר 
י חן בעיניך אל נא יהוה אם נא מצאת"ואחר כך אמר . 'וגו

וכבר ידעת פירושו בו שאמר לגדול ". תעבור מעל עבדך
ל "וכן אחז. וידעת מה אמר הרב בו והבין אותו מדבריו. שבהם

וראהו על הר סיני , משה ראהו על הים כגבור עושה מלחמה
והם . כשליח צבור מעוטף בטליתו כשהראהו קשר של תפילין

וכן אמרו . שאמרתיומהם תבין כל מה , אמת ודבריהם אמת
שאם היתה תכונה האחת מאלו , הרב וכן התבאר במופת

התכונות באמת היה גוף בהכרח ולא היה אפשר להשתנות 
אינו גוף ולא ' וכבר התבאר במופת שהוא ית. מתכונה לתכונה

וגם איך ישתנה כי אם , כח בגוף ואיך יראה כגוף כי אם בדמיון
ף אי אפשר לו להשתנות כי מה שאינו גוף ולא כח בגו. בדמיון

ואל תאמין לדברי . בשום פנים בעולם בשום מין ממיני השנוי



 ספר   המלמד

כ 

בעל הדמיונים השקריים שחושבים ומדמים כי זו היא מעלת 
שכבר הודעתיך שזה חסרון גדול . שישתנה כשירצה' השם ית

ולא עוד אלא שכמו שאי אפשר העדר האלוה , לכל המשתנה
והעד שכל שנוי וכל . םכך אי אפשר שישתנה השם לעול' ית

) 'וית. (תנועה מקרה וכל מקרה חסרון וכל חסרון פחיתות
השם מאלו הדמיונות המשגעות את הנפש ומכיוצא ] ויצילנו[

  . בם
  

המגיע לנביא ' ואם כן יתבאר לך מזה כולו שדבר השם ית
אינו כאשר ידמוהו ההמון ההולכים , ה"ואפילו למשה רבינו ע

אבל ימשכו אחר השגות מורגשות , שלא ישכילו מושכל כלל
ומדומות ויחשבו כי מה שאינו מורגש או מדומה אין לו 

אבל הדבר הוא בלא ספק כי השכל המושפע מהשם . מציאות
על הנביא פועל בנפש הנביא ובדיבורה ומהדבור הנשפע 

ויהיה , יושפע כח על הדמיון וידמה מציאות גוף מדבר, מהנפש
וגם דברו מחודש . ש לעתוהגוף ההוא המדומה נברא ומחוד

ומודיע לנביא מה שראוי להודיעו , ומולד מתוך הנפש והשכל
ועל זה באר . לפי כוונת השכל האנושית והאלהית יחד והבן זה

הרב כי כל דבור ואמירה ושליחה וקריאה וצווי שהם מיוחסים 
לשם אינם אלא להורות על הכוונה והרצון האלוהיים 

אלא שהנביא , עת שאמרם הנביאלא נתחדשו עתה ב, הקדמונים
כעניין אמרם . לא הכירם עד עתה ועל כן הם כמחודשים היום

כי . ה עם עולמו בששת ימי בראשית"תנאים התנה הב, ל"ז
הקדום ' השם לא נתחדש לו רצון אבל הכל נמשך אחר רצונו ית

  .והבן זה מאד
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ל " רוהלוחות מעשה אלהים המה
דע כי . יתשמציאותם טבעית לא מלאכות

קבלנו , ל בעשרה דברים שנבראו בין השמשות"מה שארז
. וזהו סוד גדול מאד, שסודם עשרה דברים נבראו בשני השמות

. ם שכל העולם נברא בהם"ה אלהי"ודע כי שני השמות הם יהו
ו וגם חצים "ו פ"ו והוא כ"ף ו"והסוד בהיות מספרם שווה כ

ה אצלו אמון ואהי"ותבין מאמר . ם"ם יו"ם ושניהם יו"יו
 להורות על ימי בראשית ,)'ל' משלי ח(" ואהיה שעשועים יום יום

ועוד קבלנו כי . ועל אלפים שנה הנזכרים על דרך הסוד הנעלם
כי בין השמשות פירוש , בין השמשות מורה היות זה בלא זמן

כי האדם נברא , ודע כי הוא אחר כל הבריאה. שעתו כהרף עין
כינס , ו שפירשוהו באמרםביום הששי בשעה ראשונה כמ

ולא מצאנו בתורה דבר נברא אחריו ואלו נבראו בין . עפרו
ואתה יודע כי . היא הסכמה גמורה... )נראה שחסר כאן כמה עמודים(... יום

אבל הם היו מלות , מלות ברכת כהנים לא בדיתים אני מלבי
ואני החזרתים לעניינים שלי . נמצאות נאמרות על עניין אחד

והוא היות זה השם כולל , ם אשר זכרתי בראש הספרמפני הטע
גם כבר נתתי . וכל זה לצרכי מן השמות ההם. שמות הקדש' ג

כן תדע שכל מסכים לשון יקדם . טעם בקראי לו שמות פרטיים
, כי אדם הראשון יודע היה שבעים לשון, לשון ללשונו בהכרח

 כ קרא"וע. ב אותיות"כי השבעים לשון כולם נכללים תחת כ
וכבר ידעת מאמר . אדם הראשון שמות למה שקרא לו שם

קרא שמות לאור ' שהשם ית, ל חכמי הדעת והתבונה"חז
ויקרא אלהים לאור יום ולחשך קרא ", ולחשך כמו שכתוב

ויקרא "וכן ". ויקרא אלהים לרקיע שמים"וכן ". לילה

ח"שער כ
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ויקרא "וכן ". אלהים ליבשה ארץ ולמקוה המים קרא ימים
  ".ם הבראםאת שמם אדם ביו

  
ודע כי אלה השמות שנאמר עליהם בבאור שהשם קרא להן 

. יש להם סודות נפלאות אינם כפשוטם בשום פנים, שמות
' והוא שהשם ית. ונזכרו להודיענו אמיתת סתרי הלשון וסודותיו

לא קרא לאלה העניינים השמות הנזכרים לפי ההסכמה כי אם 
ם כתב נאמר על והעד על היות ֵש, וזהו סוד הכתב. לפי הטבע

קשרם על גרגרותיך כתבם "שאמרו במשלים , העניין הטבעי
וכתבתי על "וכן . והבן זה כולו) 'ג' משלי ג(" על לוח לבך

ואתנה לך את "וכן נאמר . שהם משני לוחות אבנים" הלוחות
שמות ( "לוחות האבן והתורה והמצוה אשר כתבתי להורותם

לפי זה הדעת עניינים והנה הכתב והמכתב והלוחות ). 'יב' כד
אף . וגם צורות הכתב הסכמיות, והלשונות הסכמיות, טבעיים

צורת כתיבה מרובעת קרובה למוטבעת ומציאותה דומה לטבעת 
עגולה ומשוקעת המולידה מדפוסה צורה בולטת אשר הכל 

צורה לובשת , וכתיבתנו זאת. קולטת ולא מתרבה ולא מתמעטת
לק ואינה לא בחותם ולא והיא מצוירת על הח, וצורה פושטת

. כמו חתום כי אם צורות מסומנות להכיר בהן מה שראוי להכיר
וכבר ידעת כי כל צורה גופנית לא תמצא כי אם באחת מאלה 

. צורה בולטת וצורה שוקעת וצורת חלק, השלשה דרכים והם
והבולטת מולידה את השוקעת והשוקעת מולידה את הבולטת 

והוא , י שהיא חלק ואחיותיה כלמפנ, וצורת החלק אין לה ולד
  .צורת סוד הכתב והמכתב והלוחות והבן זה
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ודע כי הכתיבה אשר אמרתי לך שהוא דומה לדבר הטבעי הוא     
והוא כי הדיו דומה לחומר כמו שאמרתי . כמו שאגיד לך

והחמר מקבל צורה מן הארבע צורות הטבעיות . למעלה
החי וצורת צורת הדומם וצורת הצומח וצורת , הנקראת
ואין בטבעו לקבל צורה אחרת כי אם אלו מן הצורות . המדבר

וגם צורות העפר וצורת המים וצורת הרוח וצורת . המורכבות
ואל תטעה באדים ובלפידים ובברד . האש מן הצורות הפשוטות
, כי אלו ממין היסודות הם רובם, ובשלג ובקרח וברעם

שיש מהם שלא פ "ואע. והתחילו להתעבות ולהתעכר ולהתרכב
הורכבו כי אם לפי שעה וחזרו מיד לטבעם כגון האדים והעבים 

וכבר זכר אריסטוטוליס ענייני מציאותם בספר . וכיוצא בהם
וכן העניינים הלחים כגון היין והשמן והדבש . אותות השמים

כי , ולא יבראו מן החומר השפל, והחלב כולם מכלל הדומם הם
וצורתן הכללית . ת בכללןאם אלו הצורות הטבעיות הנזכרו

קיימת וצורותיהן הפרטיות חיות או מתות הן הוות ונפסדות 
וזה כולו . וחמריהן הפרטיות פושטים צורות ולובשין צורות

ואם . מפני היות החומר הזה אחד וצורותיו כולן צורות בולטות
ל המיניית "כן הצורה המולידה אותן היא צורה שוקעת ר

ואם כן הצורה ההיא דומה . למיניםהמולידה לכל מין ומין ש
לחותם הזהב השוקע המוליד בשעוה צורה בולטת כמו 

וגם הנה רמזתי ממנו . שפירשנו בספר יצירה בעניין פירשו
מעט כי החותם השוקע הוא אחד והנחתמים החתומים ממנו הם 

והפרטיות שהם , וכן הצורה המינית אחת כללית, רבים
א חמר מקבל כל ציור ובכלל וכן הדיו הו. תולדותיה הן רבים

והכתב נחלק לשבעים לשון , הציור מקבל כל צורות כל כתב
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וכן , ה בעולמו"ל שבעים כתבים יש לו להקב"כמו שארז
ודבריהם נחמדים . שבעים לשון וכן שבעים שרביטי מלכות

, וכתב עברית היא אחת מהכתיבות. ותחתיהם עניינים נפלאים
רת הדבור הטבעית הדבקה אך הצורה הכוללת כל כתב היא צו
והעד שאילמלא לא היתה . בפה שהיא חקוקה בלב בעת היצירה
ולא היה עיקר מציאותו , זאת צורת האדם לא היה האדם מדבר

שאתה יודע כי מהות האדם חי מדבר וצורת החיות . הדבור
  .נשלמת בהרגשות וצורת הדבור נשלמת בהשכל וידוע

  
 חקוקות בקול חצובות ב אותיות שהם"כ"והנה אם כן מציאות 

ק "ף גיכ"ע בומ"אהח, קבועות בפה בחמשה מקומות, ברוח
 הם נמצאות באדם מציאות טבעי ,)'ו' י ב"ס(" ץ"ת זסשר"דטלנ

וזה בכל כתב ובכל מכתב . ובלוחות מציאות מלאכותי הסכמיי
אך הכתב והמכתב הנמצאות בלוחות הנבראים בין , ובכל לוח

מכתב אלהים הוא חרות והמכתב ", השמשות שנאמר עליה
ואתנה לך ",  ונאמר עוד במקום אחר).'טז' שמות לב( "על הלוחות

 "את לוחות האבן והתורה והמצוה אשר כתבתי להורותם
 עם מה שקדם בכתוב הראשון באמרו בעניין ).'יב' שמות כד(

כ אמר " ואח".והלוחות מעשה אלהים המה", הלוחות
  ועוד אמר ".חותוהמכתב מכתב אלהים הוא חרות על הלו"

מאלה כולם תבין שאלה ". כתובים באצבע אלהים"על הכתב 
ם הם מעשים "השלשה עניינים אחר שהזכיר בשלשתם אלהי

מכתב  ובמכתב מעשה אלהיםוהסתכל אמרו בלוחות . טבעיים
 ותבין מזה סוד מעשה ,כתובים באצבע אלהים ובכתב אלהים

' תהלים ח( "כי אראה שמיך מעשה אצבעותיך"הנאמר בעניין 
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וסוד מעשה , וסוד מעשה בראשית,  וסוד מעשה לבנת הספיר).'ד
יורדי "ודע כי . וסוד נעשה ונשמע, וסוד נעשה אדם, מרכבה

הים באניות עושי מלאכה במים רבים המה ראו מעשה 
וראה כל העם אשר אתה "ובדעתך זה ). כג' תהלים קז(" יהוה

 תדע באמת ,)'י' דשמות ל( "בקרבו את מעשה יהוה כי נורא הוא
כי הכתב והמכתב והלוחות הם מעשים טבעיים בלא ספק כשאר 

אמנם פירש אונקולוס , ל"כמו שאמר הרב ז. מעשה בראשית
הוא , ולא הוציאו מפשוטו, אצבעא, כאשר פירש על מלת אצבע

, ולא יעלם אצלי שנעלם זה מן הרב כמו שזכר שם. לסוד נפלא
  . א יתגלה הסוד להמוןאבל נראה שלא אמר זה אלא כדי של

  
ואחר שהוא לא גלהו גם אני לא אוכל לגלותו מפורש אבל 

לוחות "והוא כי אמרו . ארמזנו ברמז קל להבינו למשכילים
אמר הרב עליו כי  ).'יח' שמות לא( "כתובים באצבע אלהים

". כתיבין באצבעא דיי"אונקלוס נטה בו אל פירוש זר שתרגמו 
 אצבע מורה על כלי שכנוי שמו ואמר שרצה לומר על זה שמלת

והכלי ההוא הוא אשר חקק הלוחות . והוא כלי נברא, אצבע
ברצון השם שם עניין אחר והוציאו מפשוטו והורה כי מכה היא 

ואמנם זה מפני היות האצבעות חמש . וכאן לא הוציאו מפשוטו
ולא נודע באיזה מהן הלוחות חתומין אם , מפה וחמש מפה
ר אצבע להסתיר הכח הנמצא על שני זכ. בימין אם בשמאל

וכללם ארבע מחנות , הלוחות בשתי מדות שמספרם אצבע
וכל , ודע שעל כן נכתבו בשתים שהן ארבע. והבן זה, שכינה
בהיות תכלית אמת , וכל עשר תכלית וכל תכלית קדש' ארבע י

ואחר שהעניין כן נאמין למה . מכוון לכלל תכונה הראשונה
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ל בהיות מציאות המכתב "ציאותו רשהעידה התורה עליו במ
ישתבח בעל הכוונה . בלוחות טבעי כשאר מעשה בראשית כולו

הראשונה והאחרונה אשר העלים והסתיר סתריו וסודותיו 
מלבות בני אדם המשתדלים לעמוד בעולם השקר ולהאריך בו 

אשר הם תאבים  וגלה סודו אל עבדיו הנביאים. ימים לשוא
ִּכי לֹא "כמו שנאמר . ו השכינהלהתעדן במעדן התורה ובזי

ַיֲעֶׂשה ֲאדָֹני ֱיהִֹוה ָּדָבר ִּכי ִאם ָּגָלה סֹודֹו ֶאל ֲעָבָדיו 
  .)'ז' עמוס ג( "ַהְּנִביִאים

  
כבר ידעת מה שאמרתי למעלה בעניין  

והשתכל בו . השכל והמשכיל והמושכל
. ויתבאר לך אמיתי מזה ומזה, היטב אחר השתכלך בדברי הרב

אמנם נדבר בארבע יסודות .  שכבר נכתב אין צורך להשיבוומה
דע כי לכל מעשה טבעי או מלאכותי יש ארבע סבות . הסבות

והם החומר והצורה . ולא ימלט מן אחת מהן, אל מציאותו
ויש מהן סבות קרובות ויש מהן סבות . והפועל והתכלית

ואני . ויש מהם נמצאות בכח ויש מהן נמצאות בפעל, רחוקות
דע כי . יא לך רמזים על כל אחת מהן ועליהם בנה כל מעשהאב

החומר הוא הדבר שמקבל הצורה ולא יקבל החומר צורה 
וכל חומר בכח עליו הצורה יקרא . לעולם בלא זמן ובלא תנועה
והוא בלא , חויב להיותו בעל גבול, גוף ובלי צורה לא יקרא גוף

אות וכל מעשה יאמר עליו שהוא אפשר המצי. ספק במקום
, שאם ימצאו סבותיו ימצא גם הוא, בעבור היותו בעל סבות

ואם לא ימצא סבותיו או היו נמצאות ונעדרו או קרה להם מונע 
ורצה הערך המחויב להיות ביניהם לא יתכן שימצא , מהמעשה

ט"שער כ
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והנה החומר הוא עצם דבר וצריך עצם אחר חזק . המעשה ההוא
הצורה הקימים או ואם כן החומר ו. ממנו להעמידו והוא הצורה

וכל מורכב . ההוים הנפסדים בפרטיהם קיומם בהרכבת שניהם
חוץ מן המחויב , יש לו מרכיב כמו שכל נמצא יש לו ממציא

ותורה עליו , המציאות בעצמו אשר אין סבה אחרת למציאותו
הכרח המציאות בעצמו המורכב ולא ימלטו החומר והצורה 

, מהם מצד החומר, םוהנה ישיגו לגוף המורכב מקרי. ממקרים
ועל כן צריכין אל מקום ואל כמות ואיכות . ומהם מצד הצורה

והנה החומר בבואו לקבל צורה . ולא ימלטו מהם בשום פנים
ולהתפעל עם , צריך אל מניע שיניעהו ויכינהו לקבל מעשה

. וכל מתפעל יש לו פועל והוא הנותן הצורה בחומר. הצורה
אינו גוף ואם פעולתו והנותן הצורה אם פעולתו טבעית 

ואחר שהוא גוף גם הוא מתפעל על ידי . מלאכותית הוא גוף
  . פועל בהכרח

  
ותעיין בזה לפי כח ההרגשה ולפי כחך המדמה ממה שאפשר 

ואמור בדבר הטבעי כי זרע האדם הוא טפה לבנה והוא , לדמותו
והחומר ההוא הוא . והוא לו חומר קרוב, חומר האדם בלא ספק

ואפשר , ל מה שבכח צריך אל מי שיוציאהו לפעלוכ, אדם בכח
אבל , שלא מכל שכבת זרע ימצא אדם בהכרח. שלא יוציאהו

ואם אין . לא יפעל, ל לפועל"אם יש מונעים אותו מפעולתו ר
והזרע אינו קדמון אבל פעול . לו שום מונע יפעל לפי הטבע

והנה נתהוה מן הדם והדם מן המאכל והמאכל . ומחודש בהכרח
. יסודות והיסודות מן החומר הנקרא היולי בלשון יוןמן ה

והחמר ההוא מן הגלגל והגלגל מורכב מחומר וצורה בלא ספק 
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וחומר הגלגל חומר אחד שממנו נתהוה חומר . ואינו אחר
ואם היה חומר אחר כן נאמר על האחר שנתהוה מאחר , הגלגל

וכבר . והיינו חייבים להביא הדבר אל תכלית, ואחר מאחר
. אר במופת היות החומר בעל תכלית והיותו במקום מוגבלהתב

ואם כן נעמיד הדבר אל חומר הגלגל המורגש והמדומה 
, כי הוא מורגש בתנועתו שלא יתנועע לעולם. והמושכל אצלנו
ומושכל , ומדומה מדמיון השפלים אשר אתנו, כי אם בעל חומר

ואם כן חומר הגלגל הוא חומר . בהיותו בעל צורה מסובבת
וחומר . ראשון העליון למציאות האדם הרחוק בתכלית הרחק

וחומר היסודות , היסודות הראשון התחתון הוא יותר קרוב לו
וחומר , וחומר המאכל יותר קרוב, המורכב הוא יותר קרוב לו

וזה כי . וחמר הזרע הוא חומר האדם בעצמו, הדם יותר קרוב
בהיותו ו, בהיותו בביצי האב עדיין לא התטבע לקבל צורה

משמש ומתחמם הנה במצאו מקום מוכן להצטייר בו צורת אדם 
, יצטייר כהצטייר העופרת בתוך הכור הנקרא חותם שוקע

כמו שאמרתי למעלה בסוד , ויתהוה האדם בתוכו בצורה בולטת
  . חותם הדפוס

  
והחותם המצייר ההוא האנושי נקרא סנדלפון והוא הנקרא 

ראיתי והנה אפן אחד (ו כשאמר "ובכתוב חסר בלא ו. אופן
). 'טו' יחזקאל א("] וארא החיות והנה אופן אחד בארץ[") בארץ

ופירשו בו זה הוא סנדלפון אשר ראשו ברקיע ורגליו בארץ 
והוא פועל הגוף בלא ספק ושמו גם . והוא קושר כתרים לקונו

והוא כמו . ומכוחו נברא החי והמדבר בצלם ובדמיון, כן סמאל
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. דים מולידים שבכוחו נולד כל אדם המולידוממנו נול, עץ דפוס
  .והבן זה העניין על הזרע עם סוד שכבת זרע 

  
ודע כי מטטרון שר הפנים הוא סנדלפון שר האחור והוא שר 

, כלומר שר הרצון שהוא אחרון שבמציאות הפעולות, הרוח
. ל רצון האדם השפל הזה שבו נשלם המציאות ועליו נחתם"ר

ועל כן אמרתי לך כי ). 'ז' איוב לז( "וםביד כל אדם יחת"שנאמר 
ולפי . חומר האדם הקרוב הוא חומר הזרע שממנו נתהוה האדם

זה הדרך התבאר היות חומר אחד סבה לחמר אחד ואחד לאחד 
. עד הגיע אל החמר הראשון שממנו נתהוו כל חמרי המציאות

וכן . ולפיכך יהיו לכל גוף חמרים קרובים וחמרים רחוקים
וכן לכל , כי יש לכל צורה צורה, נייני סבות הצורהאומר לך בע
קרובים ורחוקים בכח , וכן לכל תכלית תכלית, פועל פועל

אלא . שדרך אחד להם, ומן החמר תבין אלו כולם. ובפועל
ואין לי שום , שלשתם לבדם' וית' שאלה יאמרו על השם ית

יחס עם החמר בשום דרך מהדרכים כמו שהתבאר במופת 
  .חותך

  
ם כל כוונתי בזה השער להודיעך עניין היות הדברים ואמנ

על ' הנמצאים כולם בעולם הזה ובעולם הבא נמצאים מהשם ית
' ולא נחוש בהיות האחרון מהם נמצא מאתו ית. דרך השפע

כי אנחנו מדמים על דרך משל כל . אחר כמה אמצעיים
ותחתיו , המציאות אל מלך מלכי מלכים שולט בכל הארץ

ותחת , מלכים שרים ותחת השרים עבדיםמלכים ותחת ה
והדומה גם כן . העבדים עבד עבדים וכיוצא בזה עד התכלית
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והוא מפני שהוא בעל חכמה , לעניין הגוף שבו מלך מלכים
ובינה ודעת משפיע על הלב והוא המלך והלב הוא משפיע על 

, והכבד משפיע על הלחות והם העבדים, הכבד והוא השר
ואתה . ים ועל פרטיהם והם עבדי עבדיםוהלחות על כלל האיבר

וכוונתי בו להודיע שיש על כל אלו , יודע זה המשל כולו ועניינו
מלך מלכי המלכים על כל פנים שמניע ומנהיג את הכל בכלל 

ה ובגוף "ובישוב הוא הנביא ע' ובעולם הוא השם ית. ובפרט
והסבה . ואם כן אמיתת המציאות בכללו ובפרטיו, הוא הנפש

והוא שכל משכיל ומשכיל אמיתת . 'נה לו הוא השם יתהראשו
ה והוא המשכיל "ופרטיו הוא הנביא ע, כל המציאות האנושית

והוא הכח , ופרטיו הוא הצורה שהוא הנפש, אמיתת כלל הגוף
ובצאת מן הכח אל , המושכל השולט על כל הגוף בכלל ובפרט

ובפרטיו . הפועל הרי נתעלתה ושלטה בכלל על כל האנושות
ובצאתו עוד לפעל . ל הכח הנפשי"ר, נקראת משכיל ומושכל

שלט על כל המציאות והתדבק אל הסבה הראשונה והתדמה לה 
ואז הוא שכל משכיל ומושכל ונשלמה הצלחת . ונעשה שכל

וזאת הייתה כוונתי אשר . מציאות הנפש והגיעה אל תכליתה
והשתכל בו , רציתי לגלות לך סודה בשער הזה וגיליתיו לך

  ).'כ' תהלים קיח( "זה השער ליהוה צדיקים יבואו בו"כי . דעהוו
  

והוא . ל עניינה יפה"באר הרב ז, הרכיבה
שרוצה להודיענו כי כל רוכב מנהיג ושליט 

וגם רצה . ומושל ומלך ואדון על הדבר ההוא אשר רוכב עליו
וכבר ידעת כל . להודיענו בזה כי המרכבה היא מורה על ארבעה

ט שהוא פרק רכב כי אין הרוכב ממין "ם אמרו בפרק סאמנ. זה

'שער ל
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והוא שהודיענו היות , הורה בזה העניין המעולה מאד. הנרכב
ולא נמנע מלייחס תנועת הגלגל לשם . נבדל מן הגלגל' השם ית

וזה מפני , שמו הוא מניע הגלגל העליון' ואמר כן האלוה ית. 'ית
וא מניעו על ידי ואפילו אם ה, סבה ראשונה לתנועתו' היותו ית
כי כן דרך דברי הנבואה כולה שם לכל פעל ואפילו . אמצעים
ואמנם אמר כי . ח בחלק שני"כמו שאמר בפרק מ, המקרים

הוא שהורה כי במציאות הגלגל המקיף נמצא כל , הגלגל כלי לו
  . גוף נברא והוא לב כל הגופים

  
ויתן לך "ותבין זה מן , ואמר על הטל שאינו טל כפשוטו

 "ותעל שכבת הטל" ).'כח' בראשית כז( "הים מטל השמיםהאל
ומן מאמר ). 'יט' ישעיה כו(" כי טל אורות טלך" ומן ).'שמות טז יד(
 והנה :).שבת פח(" ה להחיות בו את המתים"טל שעתיד הקב"ל "חז

 כאמרנו ).'ג ט"ישעיה ס( "וינטלם וינשאם"טל מלשון טלטול מן 
והבן זה , ידים ונשיאות כפיםעל נטילת לולב וגם מלשון נטילת 

כבר זכר כי , ואמרו נשמתן של צדיקים. מכל אלו הרמזים
הנשמה ההיא הוא הדבר הנבדל אשר הוא שכל נפרד מתקיים 

וצדק ומשפט הם לאל בלא ספק כי . בפועל תמיד בקיום עילתו
הם מיוחסים אליו בקרבה גדולה בטבע גמור לפי הנהגת 

מרו שבחר בערבות תבינהו ואמנם סוד הבחירה וא. המציאות
ובך "כאמרו ". אשר בחר בנו מכל העמים", מברכת התורה

 "ויבחר בזרעו אחריו" וכן ).'ב' דברים יד() אלהיך(" בחר יהוה
הבוחר בתורה ובמשה עבדו " וכן עוד אנו אומרים ).'לז' דברים ד(

ובחרת "והבן זה מאד וממנו תבין סוד , "ובנביאי האמת והצדק
  ) 'יט' ם לדברי(" בחיים
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ל הביא דברים נפלאים על "דע כי הרב ז
עניין היות החכמה נמנעת היום מרוב 

ואין צורך לומר משאר אומות שאינם ראויים להתחכם , אומתנו
ושאר האומות . אשר אנחנו עמו וחלקו לבד, בטבע כישראל

כנגד אומתנו הקדושה פחותים מאד עד שכמעט יעלם היותנו 
אבל נפרדו ענייני מעלתנו כפרד , ן כולנו יחדממין אדם הראשו

ממעלת הסוס שהם שני מינים רחוקים מצד ההבנה וקרובים 
והרב . ולא עוד אלא שהם חומר אחד בלא ספק. מצד החומר

אמנם נאמר הנה שהרב . הורנו זה כולו ואין צורך להאריך בו
ואמר , התחיל מן פרק שבעים לדבר בענייני הקדמות והחידוש

רך הקדמה העניין אשר יהיה והוא שהורה לנו בדבריו בו על ד
  .עניין הדבור המחויב והאפשר והנמנע

  
והנה אבאר לך אני מה שאמרו הפילוסופים כולם באלו 

ב חלקים לפי הכרח הדבור כמו "הנחלקים לי' העניינים הג
והוא עניין צחות הדבר והוראת אמתתו . שהוא מפרש בהגיון

וזהו אשר פירש הרב בעניין . ןבכל ספר וספר מספרי ההגיו
פ שישמעהו מדבר וידע "כאשר לא יבין לשון אדם אע, נבואות

וכן אמרתי לך אני . כי זה הנשמע הוא קול אדם לא ידע כוונתו
שכל מי שיודע יותר מאמיתת לשון המדבר הוא אשר יבין יותר 

בראשית ברא אלהים "ה אמר "שהנה משה רבינו ע. מכוונתו
והארץ היתה תהו "ואמר אחר זה ". רץאת השמים ואת הא

ובהו וחשך על פני תהום ורוח אלהים מרחפת על פני 
 ".ויאמר אלהים יהיה אור ויהי אור" ואמר אחר זה ".המים

ואחר זה הורה לנו כי הטוב שבכל הנברא הוא האור כי בו 

א"שער ל
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יהי  "ל במלת"ר, התחיל לדבר בפרט המציאות הנברא בהויה
 כמו ".כי טוב"ובו התחיל לומר , ברשזו לעתיד וזו לע, "ויהי

כ אמר שהבדיל " ואח".וירא אלהים את האור כי טוב"שאמר 
וראיתי "וכבר ידעת מאמר קהלת . בינו ובין אשר הוא החשך

אני שיש יתרון לחכמה מן הסכלות כיתרון האור מן 
העם ההולכים בחשך ראו " וכן תבין מזה אמרו ).'יג' ב( "החשך

 ).'א' ישעיה ט( " צלמות אור נגה עליהםאור גדול יושבי בארץ
 ונאמר על אשר ).'כג' משלי ו( "כי נר מצוה ותורה אור", למה

 וכן כתיב ).'ה' תהלים פב(" לא ידעו ולא יבינו בחשכה יתהלכו"
 וכתיב ).'יט' משלי ד( "דרך רשעים כאפלה לא ידעו במה יכשלו"
י משל( "אורח חיים למעלה למשכיל למען סור משאול מטה"

  .  ומכל זה תבין כי החכמה היא האור והיא אמיתת החיים).'טו כד
  

 ויאמר אלהים יהי"ואם כן הנה אנחנו מסופקים במה שכתוב 
וכבר ידעת שהגוים אומרים כי זה האור .  איזהו אור הוא"אור
וזהו שם האור הנסתר בלשון לעז וקורין אותו ". לוציפיר"הוא 

וירא אלהים "ן ראיה מן ומביאי, מלאך הממונה על יצר הטוב
ויאמר זו עדות ברורה כי זהו יצר הטוב ". את האור כי טוב
והנה הנביא רמז . אם כן הפכו חשך והוא רע, שכבר קראו טוב
יוצר אור ובורא חשך עושה שלום ובורא "דבר זה באמרו 

 וקראו שלום מפני שהוא שלם ואוהב ורודף ).'ז' ישעיה מה( "רע
וכן .  יצר הרע בעל מלחמה לעולםאך. ל יצר טוב"ר, שלום

 ודע כי שתי ).'ח' קהלת ג( "עת מלחמה ועת שלום"כתיב 
. ועל כן התייחסו אל זה, הפעולות אלה הן כאור והחשך הפכים

שהוא חשוך מן , עם הארץ, וכן נאמר על עניין קריאת הסכל



 ספר   המלמד

לד 

כי תרגום מלת , ועברי מלשון חשך,  הוא תרגוםםַעכי . התורה
 ואחר שזכר ).'א' איכה ד( "איכה יועם זהב"י ועבר, עמא, כהה

. היות האור טוב זכר שהבדיל השם ביניהם וקרא להם שמות
וידעת כי הרב קרא לעניין הנבואה יום ואור בראש ספרו 

ל אמרו על האור הנברא ביום "והנה רז. ולהפכה לילה חשוך
וכבר ביאר . הראשון שהוא אור הגנוז לצדיקים לעתיד לבוא

ויקרא אלהים לאור יום ולחשך " סוד ההבדלה לנו הכתוב
והסכמת ההבדלה אצלנו להורות על  ).'א' בראשית ה(" קרא לילה

והנה אמרנו בה אחר ברכת . חלילת סבוב שבעת ימי בראשית
המבדיל בין קדש לחול ובין אור לחשך ובין ", מאורי האש

שזהו סדר ". ישראל לגוים ובין יום השביעי לששת ימי המעשה
שברא מאור "והשתכל אמרם בית שמאי אומרים . לותההבד
כי , והסוד הנסתר" בורא מאורי אש"ובית הלל אומרים , "אש

וכן בין מאור , הקושיא בין שניהם בין שברא כבר בין שבורא
והיודע טבע האש . שזה לשון יחיד וזה לשון רבים, ובין מאורי

כמים והסכימו הח. ידע כי אין לאש כפי הנראה אלא מאור אחד
י בורא תמיד "והוא להורות בדבריו שהש, שהלכה כבית הלל

  . להורות כי יש לאש מאורים רבים
  

 שהוא ,)'לו' דברים ד( "ודבריו שמעת מתוך האש"וזה סוד אמרו 
 גם ).'כ' דברים ה(" כשמעכם את הקול מתוך החשך"שוה 

ויהי "מאומרו בסוף העניין סוד הבריאה הפרטית הראשונה 
 וחתם כל ששת ימי הבראשית ".ר יום אחדערב ויהי בק

 ולא חתם יום ".ויהי ערב ויהי בקר"בחותם אחד והוא 
וזה כולו וכל . השביעי בחותם ערב ובקר לסוד מופלא ומכוסה
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כי המובן ממנו בלי ציור , הדומה לו אם הוא כפשוטו יובן מהרה
והוא כי השם . עניין מושכל הוא כל מה שהמון העם מודים בו

והארץ היתה כשנבראת , ילה את השמים ואת הארץברא בתח
. כלומר לא היתה מיושבת שעדיין לא נברא אדם, תהו ובהו

כ חשך "ואמנם מציאות תהו ובהו בארץ הוא בעבור היותה ג
ורוח אלהים מרחפת על פני , והוא על פני תהומה של הארץ

ואחר כך ברא השם האור וראהו כי טוב והבדיל בינו . המים
, וזכר שהשם על שניהם אחד, וקרא שם לשניהם, ובין הפכו
זהו המובן מפשטי העניין ההוא הנזכר בראשית . והוא יום
  . הבריאה

  
שזה יפרש כן וזה , אמנם הנסתר שבו יש עליו אפשרים רבים

ואם כן צריך האדם חכמה שיוכל להשיג . יפרש כך ויסבול הכל
 כוונתו כי מדבריו יבין אדם. כוונת המחבר מתוך הבנת לשונו

כי אין ספק . על כל פנים או יהיה מתקרב לאמיתת הכוונה
שידיעת אמיתת כוונת כל מחבר ספר הוא העניין העמוק שבכל 

כל שכן עניין חכמה וכל שכן כוונת המחבר חכמת , העניינים
הוא חבור הקודם . כל שכן בחבור העליון שבחבור, אלהות

. חבורי הארץשאין כמוהו בכל , ה"האלהי חבור משה רבינו ע
ועל כן כל עניין שיורה עליו היותו הפך מן המורגש או המושכל 

צריכין אנחנו לדקדק אחר העניין ההוא , מכחישו או סותרו
עד שנוציא כל עניין ועניין לאורה ממה . הרבה מאד בעיון דק

וממה שנראה לנו שאי אפשר להשיגו בשום , שאפשר להשיגו
נניחהו במקומו , עניין השגתואבל הוא מכת הנמנע אצלנו , פנים

כאשר נניח המשא הגדול הכבד מלסבלו על כתפינו אחר היותו 
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אך . מן הנמנע אצלנו לסבלו שהוא יותר מכדי כוחנו ויכולתנו
בהיות הדבר אפשר בשום צד מן הצדדים להשיגו נטריח עצמנו 

עד שנדע אמתתו , בלמודו ונשאלהו לחכמים ונחקרהו מהספרים
  .  דעתנו הספקות כולם או רובםאו עד שנסיר מעל

  
ומפני זה אודיעך כי כל עניין שהוא כתוב בתורה לא ימלט 

מהיותו נאמר על מה שכבר עבר או על מה . אצלנו היום מהו
ואמרי על מה שעבר . שעתיד לבוא או על מה שהוא היום

כעניין אדם וחוה ודורותיהם כולם עד נח ודורו ועד אברהם 
ויהי אחרי "שכתוב בספרו בתחילה כמו . ודורו ועד יהושע

' יהושע א(" מות משה עבד יהוה ויאמר יהוה אל יהושע בן נון

,  והנה ספור התורה על בריאת העולם ובריאת אדם וחוה).'א
לא יתכן אצלנו להביא , שבריאתם משונה משאר בריית הטבע

כי הוא היה מזמן פלוני אשר אנחנו . על זה מופת בשום פנים
ו שנים שלמים "יש לעולם חמשת אלפים ולאומרים היום ש

אמנם זה החבור אצלנו מקובל . בחדש אלול זה שאנחנו בו היום
ואם החדוש מפורסם באומות גם הם , לא מושכל ולא מורגש

. אך מצאנו שאין מספר השנים שוה לנו ולהם. מקובלים מזה
והיות , אמנם השווי לנו ולהם הוא בהאמנת היות העולם מחודש

כי . ון נברא מן העפר שלא מאב ואם גם היא כמונואדם הראש
. הנה היום לפי הטבע לא ימצא דבר כיוצא בזה בכל המציאות

ולפי זה הדעת צריך אדם לדקדק אם קרה זה העניין לאדם 
או אם קרה כיוצא בזה לאחד מכל , לבדו ולחוה אשתו לבדה

או אם נבראו כולם יחד , בעלי חיים שטבעם להוליד מן הזרע
אך במוצאנו . רך היות התולעים נשרצים מן הארץ למינםעל ד
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 וכן על כל בעל ,"תוצא הארץ נפש חיה למינה"כתוב בתורה 
כאשר נאמר גם כן זה , חיים נברא נאמר עליו לשון כלל המין

תדשא הארץ דשא עשב "הלשון על כלל הצמחים באמרו 
אמרנו כי זה הוא להורות על ההשגחה ". מזריע זרע למינהו

ואמנם באדם ההשגחה . ולא על הבריאה לבד, ית שעליהםהכלל
 ולא אמר יעשה אדם מן "נעשה אדם"פרטית בבריאה מאמרו 

תוצא "פ שכבר אמר אומר "ואע. ולא תוצא הארץ, הארץ
ויהי "שנאמר ,  זו נפשו של אדם הראשון"הארץ נפש חיה
  .  וכן כתיב בבראשית רבה,"האדם לנפש חיה

  
צא בו הערות נפלאות אך מופתים אין ואמנם יש לנו מזה ומכיו

שאחר שיש לדבר כמה שנים שעבר אינו , לנו על דבר מזה
וגם בראותנו היום שאין דבר מתחדש אצלנו . אצלנו מורגש

הנה נשאר מה שעבר אצלנו , ]לשכל[ולא יוצא חוץ לטבע ולא חוץ 
ואין ידיעה כי אם . אמונת קבלה אבל לא מורגש ולא מושכל

ועל זה יבואו , גש שהמושכל מעיד עליובמושכל או במור
וגם מפני שאין נביא מורה לנו מופתים . ספקות הרבה בלבבות

עד שנדע אמיתת מה שקבלנוהו , מורגשים או מושכלים היום
ועל כן . ל כלומר מספריהם המועילים"ה ומרז"מאבותינו ע

אמנם במה שהוא היום גם כן , נשאר עם הקבלה במה שעבר
כגון היותנו אנחנו בני יעקב אבינו .  שעברכשהוא עונה אל מה

, והערלים בני עשו הנמול במילה והערל בלב, ה"ע
והישמעאלים בני ישמעאל גם כן הנימולים במילה ובמקצת 

זה אין מי שיכחיש שהעניין לא כן היה , הלב מצד אמונת היחוד
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כי הנה אנחנו על זה והשכל אינו . כאשר ספרה אותו התורה
  . ואם כן אין לנו דרך להכחישו. זהמכחיש דבר מכל 

  
ואמנם מה שעתיד להיות כגון ביאת הגואל וממשלת ישראל גם 

ואינו נמנע שכיוצא בו אנו רואים בכל , זה אין השכל מכחישו
ואין זה עניין . שאלה שולטים על אלה לעתים, יום באומות

וגם . שהטבע מכחישו אבל הטבע האנושי גוזר היותו כן
 "ואהבת את יהוה אלהיך"דים קימים כגון הדברים שהם עומ

ועניינים רבים כיוצא בזה מן המצוות וגם עניינים רבים שספרה 
תורה עליהם היום שהם טבעיים ואין ההרגשה מכחשת אותו 

ועל כן נלך בענייני התורה והמצוה אחר הדברים . ולא השכל
ואם יש בהם דבר שנראה . שההרגשה והשכל מעידים עליהם

והקבלה צווחת , בת המשכיל שהוא כנגד שכלובתחילת מחש
לא נשגיח , עליהם שהעניין ההוא מן הטבע או חוץ להיקש

אך נאמר כי אין יכולת בנו להבין . בהרגשה ולא בשכלנו
, החכמה הגדולה הזאת אשר אין שכלנו משיגה בשום פנים

כמו שאמרנו בחידוש העולם והיה . ונהיה חושדים שכלנו תמיד
וזהו העניין בעצמו שספרתי לך .  שלא תדמהחושד תמיד שכלך

גם אני כי שכל האדם מועט ולא יושגו האמיתיות אצלו כמו 
  .והבן זה מאד, בלתי נבואה, שהם

  
דע כי האפשר והנמנע והמחויב יחלקו 

ב חלקים כאלה והשתכל בהם כשורה "לי
  :בצורה זו

  

ב"שער ל



 ספר   המלמד

לט 

  ה"מחויב שיהו
  ה"אפשר שיהו
 ה"נמנע  שיהו

  ה"מחויב שלא שיהו  
  ה"אפשר שלא שיהו
 ה"נמנע שלא  שיהו

      
  ה"אינו מחויב שלא שיהו
  ה"אינו אפשר שלא שיהו
 ה"אינו נמנע שלא  שיהו

  ה"אינו מחויב שיהו  
  ה"אינו אפשר שיהו
 ה"אינו נמנע  שיהו

  
ה ולא אמרתי לשון אחר ותדע למה "השתכל אמרי שיהו

  .ועתה עוד אומר שימצא והכל עניין אחד. אמרתיו
  

  מחויב שימצא
  אפשר שימצא
 נמנע  שימצא

  מחויב שלא ימצא  
  אפשר שלא ימצא
 נמנע  שלא ימצא

      
  אינו מחויב שימצא
  אינו אפשר שימצא
 אינו נמנע  שימצא

  אינו מחויב שלא ימצא  
  אינו אפשר שלא ימצא
 אינו נמנע  שלא ימצא

  
דע כי אלה העניינים שכתבתי כוונתי בהם להורות לך כי עניין 

ועוד כוונתי להורות לך כי יש . ויה שווה לעניין המציאותהה
ועל . והסכמת זה שהוא הפכו אצלך, דברים שהסכמת זה אצלי

כן אנו צריכין לדעת מה הם העניינים אשר הקושיות עליהם 
ודע שבכל עת שתהיה כוונתנו . חזקות ואז נוכל לחלוק עליהם

צחון לבד ואם כוונתנו לנ, למצוא האמת מתוך הקושיא נמצאנה



 ספר   המלמד

מ 

ועל כן שים דעתך להיות כוונתך שלא . לא נמצאנה לעולם
ודע כי אחר היות המציאות . לנצח כי אם להודות על האמת

שבארו הרב וגם אני בכלל וגם מפני היות דבר אחד או רבים 
על כן . לא אדבר בהם כלל, דברי מחלוקת וניצוח והטעאה

 יכחישוהו כי ידעתי שהאמת אמת ואם, אשלים פה חבור המלמד
ולפיכך לא ארבה הקושיות ומכאן . והשקר שקר ואם יודוהו

ה לבאר ענייני החלק השני ואדבר בו כפי "ואילך אשים דעת בע
  .ה"וכפי קבלתי שקבלתי וכפי השגת שכלי בע, יכלת דעתי

  
ואחר שקבצתי וכתבתי חלק הראשון מברכת כהנים הנקרא 

לי לאור אמרתי אכתוב גם זה המאמר היקר להיות , מלמד
כי גם זה . כאשר היה השתדלות רבי הקדוש להוציאו לאורה

ויען קדוש ויאמר יען כי ראש . מדבריו ומספריו מועתקים
על , ידיעת אלו הקבלות הוא ידיעת ספר האלפא ביתא ועניינה

  : כן אציירנה פה ואפרשנה וזה ציורה
  
 ט ח ז ו ה ד ג ב א
 צ פ ע ס נ מ ל כ י
 ץ ף ן ם ך ת ש ר ק
   

דע כי האותיות האלו הם מורות על החשבון כולו ועל דרכיו 
ומורה , ועל כן אינה מספר, היא ראשית כל מספר' א. וזה עניינו

וכל מספר תלוי בו , והנה האחד הוא בכל מספר. הוראה אחד
וכל מספר צריך אל . ולא ימצא שום מספר בלא אחד, בכח

ה הוא אמיתת וז, האחד ואין האחד צריך לשום מספר אך לעצמו



 ספר   המלמד

מא 

ועל , תכלית האחדים והוא ראשית אל העשרות' והנה י. האחד
ואמנם שם . 'והשלים הכנוי בי' כן התחיל השם המיוחד מן י

ונשארו באמצע . ם הוא כנוי ואפילו בגימטריא הוא כן"אלהי
ו והאות האחרונה אין "השם מה שהוא באמצע החשבון והוא ה

 אם כן אמצע הכנוי שאנו והנה. לה נקוד ומורה על סוד השכינה
ועל זו הידיעה נודה לבורא הכל שהודיענו , מכנים בו הוא דן
  . ברוך כבודו ממקומו, סודות עולמו משמו

  
ט שם ראש וסוף מן מניין האחדים תמצא "והנה כשתקח א

לא תמצא לו זוג ' ואמנם בהגיעך לה. ו"ז ד"ח ג"וכן ב', שניהם י
 ,"אהיה אשר אהיה"סוד וזה הסוד הוא כ. כי הוא הוא בעצמו

 "אהיה"כי . שהראשון הוא האחרון בעצמו וגם כן האמצעי
 "אשר"וכן , ך" אחרון א"אהיה"וכן , ך הוא בגימטריא"א

', של אהיה עולה עשרים והוא כ' אלא שך. ך"בעצמו הוא א
ארוכה עולה ' והנה ך. של אשר הוא עולה חמש מאות' אבל ך

אהיה אשר "ומר שנמצאת א. ר של אשר"חמש מאות כמו ש
ועל זה התחיל .  שהוא סוד אך אך אך שלש פעמים"אהיה

ועל כן זכר אסף . ך"הרי א' וסיים בך' בעשרת הדברים מא
 "אך טוב לישראל אלהים לברי לבב"המשורר שם זה ואמר 

 ודע כי מה שאמרנו על עניין מספר האחדים הוא ).'א' תהלים עג(
', יעלו ק' עם צ' ך יכלומר כי בחבר, שנאמר על מספר העשרות

אין לו זוג כי אין כמוהו ' והנה נ. 'וכן עד נ', יעלו ק' עם פ' וכן כ
והנה . יעלו אלף' ץ' וכן תעשה בחברך ק. 'יעלו ק' עם נ' כי נ', נ

הוא ראש ' אלף הראשונה כמו אלף אחרונה להורות כי השם ית
אין לו ראשית ולא תכלית כלל שהרי ' והוא ית. העולם ותכליתו



 ספר   המלמד

מב 

ואם כן אין לו . אשיתו הוא תכליתו ותכליתו הוא ראשיתור
, ועל כן אלף סודה אחד שהוא ראשית המספר. ראשית ואחרית

כי אין לנו . וגם סודה אלף שהוא תכלית המספר הנמצא כתוב
שום אות מורה יותר מתשע מאות ותשעים ותשעה וחשבונם 

וכשתאמר אלף , תשע מאות' תשעים הץ' תשעה הצ' הט. ץ"טצ
 תמצא אות מורה על אלף כי ]לא[כי . ף בעל כרחך"תשוב לאל

ר שהם ראשי החשבון "ק בכ"וכן הוא באותיות אי. ף"אם אל
' אין רבוא כי אם י, ואם תאמר הרי חשבון רבוא. כולו ותכליתו

כי ראש האחדים . חלילה וכן כולם' הרי אם כן חזרת לי, אלפים
וסופם ' ש המאות קורא' וסופם צ' וראש העשרות י' וסופם ט' א
', ואמצע המאות ך' ואמצע העשרות נ' ואמצע האחדים ה. 'ץ

  . ץ"ך טצ"ק הנ"אי, והנה הם ראש ואמצע וסוף
  

. ואחר שהודעתיך זה מהאותיות אודיעך עוד סוד היוצא מכאן
דע כי אלה . ל"ם כ"נ י"ס ט"ע ח"ף ז"ץ ו"ק ה"ר ד"ש ג"ת ב"א

ומפני שכולן , הם עשרים ושתים אותיות שבהם נברא העולם
יצאו בחשבון תשעה תשעה וישארו מהן חמשה נאמר על כולם 

, ט ישארו בידך חמשה"ת ט"ודע כי כשתחשוב א. בראם' בה
' ט וישארו ה"הוציאם ט, ל"ר וכן כולם עד כ"ש וכן ג"וכן ב

כי ' שהם יסוד י' ו פעמים ה"וכשתחשוב כמה נשארו מכולם ה
וכן מספר הראשון . לה ושם נכלל הכ"יש מספר נ' ועד י' מא

יוצא בדרך זו ', עד ץ' ומן ק' עד צ' ומן י' ועד ט' שהוא מן א
והוא כי חמשה פעמים תשעה הם כלל . בעצמה אשר זכרנו

חמשה פעמים ' ועד צ' ומן י. 'השטה הראשונה מן אלף ועד ט
חמשה פעמים ' ועד ץ' ומן ק. תשעה הם כלל השטה השנית



 ספר   המלמד

מג 

 כן יוצאים כולם חמש ואם. תשעה הם כלל השטה השלישית
ודע והבן זה מאד . ה"חמשה והם שלשה פעמים חמשה שהם י

  .מאד
  

והוא כי סוד . ואחר שהודעתיך כל זה אגלה מעט לבך מקבלה
וכשתחלק השם המיוחד . ג"משה רבינו כולל בגימטריא תרי

ו "ה וגם הללו ה"לשני שמות הנמצאים בכתובים שהם הללו י
ג מצוות "י תמצאם סוד כלל תריותשים עם שניהם שמי וגם זכר

ה שמי כולל "והוא כי י. שלמדם משה רבינו כולם לזקני ישראל
, וזה השם חקוק על לב החמה, ה והוא מצוות לא תעשה"שס

ח "ואברי האדם הם רמ. ה"חמה י'מות ה'וכן בנוטריקון י
וסודו , ח"ו עם זכרי ותאמר הו זכרי תמצאנו רמ"וכשתשים ה

ואם תרצה שיתברר לך . ג"שניהם תריהרי , ח מצוות עשה"רמ
ו ותדע שכל מי "של שמי בעבור ד' חלק י, האמת זה הסוד

  וכל מי ששומר , שעובר  על  מצוות  לא  תעשה  השם  ישמדהו
שמי יה ,והסוד הוא  בצירוף.   מצוות  עשה  השם  יזכרהו

זכרי וה 
והמחללו , אשרי מי שיהיה מזכירו לקדשו ולא לדבר אחר

יהוה ומן אויבי  מהולל אקרא". והמהללו מהוללמחולל 
 הנה כבר גיליתי דברים ורמזתי לך רמזים ).'ד' תהלים יח(" אושע

ונתתי בידך מפתחות שתדע לפתוח בהם שערי החכמה והתבונה 
  .והדעת ותשכיל ותצליח את דרכיך

  
דע אחי כי השם המיוחד . עוד אודיעך מידיעת השם מקבלה

והשם . הוא מעיד על מדת רחמיםא "ו ה"א ו"ד ה"שהוא יו



 ספר   המלמד

מד 

ם הוא מעיד על מדת "ד מ"א יו"ד ה"ף למ"שהוא כנוי והוא אל
כמו שאמרו . ואלה הם שתי מדות שהעולם נברא בהם. הדין
אין כתיב כאן אלא '  יי,"בראשית ברא אלהים"ל "רז

ראה שאינו מתקיים , מלמד שהעולם נברא במדת הדין, ם"אלהי
ביום עשות יהוה אלהים "תוב שכן כ, שיתף עמו מדת רחמים

ל שמדת " כבר אתה רואה מדברי רז).'ד' בראשית ב(" ארץ ושמים
ומפני שיתקיים , הדין קדמה לכל הבריאה ולמדת הרחמים

ומכאן ראיה שבכל מקום . הנברא נשתתפה אליו מדת רחמים
אינו יכול אותו הדבר , שיש מדת הדין ואין שם מדת רחמים

והנה . דת רחמים מתקיים לאלתרואם יש מ, הנברא להתקיים
ם הורה מעלת "אלהי' יי, בהקדימו מדת רחמים למדת הדין

וידוע ששתי המדות האלה מתהפכות תמיד . הרחמים על הדין
והסוד שמדת רחמים גוברת תמיד . לפי דין הבריאה זאת בזאת

ם הוא בחשבונו "ושם אלהי, ו"הוא בחשבונו כ' הוא כי שם יי
ו "ף ו"ו מלא כ"ו ותזכיר כ"ו עם פ"כלומר כשתחבר כ. ו"פ

כלומר מדת הדין נסתרת ומדת , ו"ו נסתר תחת כ"תמצא פ
כלומר אין שתי המדות , ו"ואין שתיהם כי אם כ. הרחמים נגלית
ה הוא "והנה י, ה מלא"ם סודו י"והנה שם אלהי. אלא מדה אחת

. כי סוד חצי השם הוא כסוד כל השם, ו"א והוא גם כן כ"ד ה"יו
אום רבותינו לאלו המדות כפות ואמרו כף זכות וכף וכבר קר

והתעורר . ח והם חצי השם גם כן"ונוטריקון שלהם ז, חובה
' שמות לג( "וראית את אחורי ופני לא יראו"אחר זה לדעת סוד 

ומן הדברים השניים .  כי הוא סוד גדול לא אוכל לכתבו).'כג
  והבן כל . יואלו  הן אחורי ופנ, תבינהו אם אתה בעל שכל ובינה

  .זה מאד
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